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7.12.2018 A8-0401/174 

Alteração  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3.º – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do Programa 

consiste em gerar impacto científico, 

económico e societal com investimentos da 

União em investigação e inovação, a fim 

de reforçar as bases científica e tecnológica 

da União e de promover a sua 

competitividade, incluindo a da sua 

indústria, concretizar as prioridades 

estratégicas da União e contribuir para 

enfrentar desafios globais, incluindo os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

1. O objetivo geral do Programa 

consiste em gerar impacto científico, 

económico e societal com investimentos da 

União em investigação e inovação, a fim 

de reforçar as bases científica e tecnológica 

dos Estados-Membros e de promover o 

seu desenvolvimento, nomeadamente da 

sua indústria, de concretizar as prioridades 

estratégicas da União e de contribuir para 

enfrentar desafios globais, incluindo os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Or. pt 



 

AM\P8_AMA(2018)0401(174-181)_PT.docx  PE631.577v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.12.2018 A8-0401/175 

Alteração  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3.º – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Reforço do impacto da investigação 

e da inovação no que diz respeito ao 

desenvolvimento, apoio e execução das 

políticas da União e apoio à aceitação de 

soluções inovadoras pela indústria e pela 

sociedade para enfrentar desafios globais; 

b) Reforço do impacto da investigação 

e da inovação, e apoio à aceitação de 

soluções inovadoras pela indústria e pela 

sociedade para enfrentar desafios globais; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Alteração  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3.º – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Promoção de todas as formas de 

inovação, incluindo a inovação 

revolucionária, reforçar a implantação no 

mercado de soluções inovadoras; 

c) Promoção de todas as formas de 

inovação e reforço da implantação e da 

difusão de soluções inovadoras; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Alteração  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3.º – n.º 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Otimização dos resultados do 

Programa com vista a um maior impacto 

no âmbito de um Espaço Europeu da 

Investigação reforçado. 

d) Otimização dos resultados do 

Programa com vista a um maior impacto 

do mesmo nos vários Estados-Membros, 

promovendo a convergência em termos de 

desenvolvimento científico e tecnológico, 

e travando e invertendo as tendências 

para a acentuação da divergência. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Alteração  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6.º – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Programa deve ser executado em 

regime de gestão direta, em conformidade 

com o Regulamento Financeiro, ou em 

regime de gestão indireta, com os 

organismos de financiamento referidos no 

artigo 62.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 

Financeiro. 

1. O Programa deve ser executado em 

regime de gestão direta e de gestão 

partilhada, em conformidade com o 

Regulamento Financeiro, ou em regime de 

gestão indireta, com os organismos de 

financiamento referidos no artigo 62.º, n.º 

1, alínea c), do Regulamento Financeiro. 

Para o regime de gestão partilhada, 

devem ser definidos e reservados 

envelopes nacionais cujo montante global 

não deve ser inferior a 50% das dotações 

globais do Programa. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Alteração  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6.º – n.º 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. As atividades do Horizonte Europa 

são executadas principalmente através de 

convites à apresentação de propostas, 

alguns dos quais organizados como parte 

integrante das missões e Parcerias 

Europeias. 

7. As atividades do Horizonte Europa, 

na sua componente de gestão direta, são 

executadas principalmente através de 

convites à apresentação de propostas, 

alguns dos quais organizados como parte 

integrante das missões e Parcerias 

Europeias. A componente de gestão 

partilhada deve prever uma distribuição 

equilibrada dos recursos entre os Estados-

Membros, tendo em vista a redução das 

desigualdades ao nível das capacidades e 

das actividades de I&D nos domínios 

apoiados pelo Programa. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Alteração  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6.º – n.º 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. As atividades de investigação e 

inovação executadas no âmbito do 

Horizonte Europa devem incidir sobretudo 

em aplicações civis. 

8. As atividades de investigação e 

inovação executadas no âmbito do 

Horizonte Europa devem incidir 

exclusivamente em aplicações civis. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Alteração  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Estabelecimento do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que 

define as suas regras de participação e difusão 

(2018/0224(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9.º – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O enquadramento financeiro para a 

execução do Programa-Quadro no período 

de 2021-2027 é de 94 100 000 000 EUR, a 

preços correntes, para o programa 

específico a que se refere o artigo 1.º, n.º 3, 

alínea a), e, adicionalmente, o montante 

para o programa específico a que se 

refere o artigo 1.º, n.º 3, alínea b), 

conforme previsto no Regulamento ... que 

institui o Fundo Europeu da Defesa. 

1. O enquadramento financeiro para a 

execução do Programa-Quadro no período 

de 2021-2027 é de 120 000 000 000 EUR, 

a preços de 2018, para o programa 

específico a que se refere o artigo 1.º, n.º 3, 

alínea a). 

Or. pt 

 

 


