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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 8
Considerando 7

(7) Os objectivos comuns do 
Programa-quadro devem ser realizados 
através de programas específicos intitulados 
“Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação”, “Programa de Apoio à Política 
em Matéria de TIC” e “Programa Energia 
Inteligente - Europa”

(7) Os objectivos comuns do 
Programa-quadro devem ser realizados 
através de programas específicos intitulados 
“Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação”, “Programa de Apoio à Política 
em Matéria de TIC, “Programa Energia 
Inteligente - Europa” e "Programa de 
Eco-Inovação".

Or. en

Justificação

Deverá ser estabelecido um programa específico para a eco-inovação, com estrutura de 
gestão e programação própria, de modo a garantir o seguimento e o reforço das actuais 
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políticas de promoção das tecnologias ecológicas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 9
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) A aparição de problemas de saúde 
em consequência da contaminação, da falta 
de protecção ambiental e/ou de modelos de 
consumo não saudáveis é geradora de 
custos. São necessários investimentos na 
saúde para reduzir esses custos ao mínimo 
e evitar a sua repercussão na sociedade. É 
necessária a criação de redes para apoiar o 
intercâmbio de boas práticas.

Or. nl

Justificação

São indispensáveis investimentos na saúde e em redes de intercâmbio de experiências, a fim 
de garantir a qualidade. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 10
Considerando 42 bis (novo)

(42 bis) "Made in Europe" deve ser 
sinónimo de qualidade elevada: 
compatibilidade ambiental, saúde e 
sustentabilidade. A utilização de marcas e 
etiquetas deverá salientar essa qualidade, 
bem como promover uma maior 
consciencialização dos consumidores sobre 
as características dos produtos e sobre o 
método de promoção. Desse modo será 
possível rentabilizar os investimentos na 
qualidade.

Or. nl
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Justificação

Para responder aos efeitos da globalização, a Europa deve concorrer com base numa 
qualidade elevada: compatibilidade ambiental, saúde e sustentabilidade.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 11
Artigo 1, nº 2

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico equilibrado e 
numa economia social de mercado altamente 
competitiva, com um nível elevado de 
protecção e de melhoria da qualidade do 
ambiente.

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico equilibrado e 
numa economia social de mercado altamente 
competitiva, com um nível elevado de 
protecção e de melhoria da qualidade do 
ambiente e da saúde.

Or. nl

Justificação

Para responder aos efeitos da globalização, a Europa deve concorrer com base numa 
qualidade elevada: compatibilidade ambiental, saúde e sustentabilidade.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 12
Artigo 2, nº 1

1. Os objectivos do Programa quadro são os 
seguintes:

1. Os objectivos do Programa quadro são os 
seguintes:

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias  empresas (PME);

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias  empresas (PME);

b) promover a inovação, incluindo a eco 
inovação;

b) promover a inovação, incluindo a eco 
inovação;

c) acelerar o desenvolvimento de uma 
Sociedade da Informação competitiva,  
inovadora e inclusiva;

c) acelerar o desenvolvimento de uma 
Sociedade da Informação competitiva,  
inovadora e inclusiva;
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d) promover a eficiência energética e as 
fontes de energia novas e renováveis em  
todos os sectores, incluindo o dos 
transportes.

d) promover a eficiência energética e as 
fontes de energia novas e renováveis em  
todos os sectores, incluindo o dos 
transportes, a fim de lutar eficazmente 
contra as alterações climáticas;
(d bis) utilizar a transformação necessária
dos sistemas de energia e de transporte 
como alavanca na Estratégia de Lisboa, a 
fim de promover o crescimento e a 
competitividade, bem como o aumento das 
exportações.

Or. en

Justificação

V. exposição de motivos do relatório do Deputado Wijkman sobre o período posterior a 2012.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 13
Artigo 2, nº 1

1. Os objectivos do Programa quadro são os 
seguintes:

1. Os objectivos do Programa quadro são os 
seguintes:

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias  empresas (PME);

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias  empresas (PME);

b) promover a inovação, incluindo a eco 
inovação;

b) promover a inovação, incluindo a eco 
inovação, tendo em vista o desenvolvimento 
de produtos de qualidade;

c) acelerar o desenvolvimento de uma 
Sociedade da Informação competitiva,  
inovadora e inclusiva;

c) acelerar o desenvolvimento de uma 
Sociedade da Informação competitiva,  
inovadora e inclusiva;

d) promover a eficiência energética e as 
fontes de energia novas e renováveis em  
todos os sectores, incluindo o dos 
transportes.

d) promover a eficiência energética e as 
fontes de energia novas e renováveis em  
todos os sectores, incluindo o dos 
transportes.

d bis) estimular o desenvolvimento de 
marcas que reflictam a qualidade dos 
produtos, no que diz respeito às suas 
características ambientais e de saúde, bem 
como ao método de produção.
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Or. nl

Justificação

Para responder aos efeitos da globalização, a Europa deve concorrer com base numa 
qualidade elevada: compatibilidade ambiental, saúde e sustentabilidade.

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 14
Artigo 2, nº 2, alínea c bis)  (novo)

c bis) Programa de Eco-Inovação

Or. en

Justificação

Deverá ser estabelecido um programa específico para a eco-inovação, com estrutura de 
gestão e programação própria, de modo a garantir o seguimento e o reforço das actuais 
políticas de promoção das tecnologias ecológicas

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 15
Artigo 6, nº 1

1. As medidas previstas para a execução dos
programas de trabalho são,  nomeadamente:

1. As medidas previstas para a execução dos 
programas de trabalho são,  nomeadamente:

a) instrumentos financeiros comunitários 
para PME;

a) instrumentos financeiros comunitários 
para PME;

b) redes que reúnam diversas partes  
interessadas;

b) redes que reúnam diversas partes 
interessadas , incluindo o estabelecimento 
de redes para o intercâmbio de boas 
práticas em matéria de prevenção e 
tratamento de doenças;

c) projectos piloto, aplicações comerciais, 
projectos e outras medidas de apoio  à 
adopção de inovação;

c) projectos piloto, aplicações comerciais, 
projectos e outras medidas de apoio  à 
adopção de inovação;

d) análise, desenvolvimento e coordenação 
de políticas com os países  participantes;

d) análise, desenvolvimento e coordenação 
de políticas com os países  participantes, 
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bem como iniciativas para repercutir, de 
forma razoável, os custos ambientais e de 
saúde nos preços dos produtos;

e) partilha e difusão de informação e acções 
de sensibilização;

e) partilha e difusão de informação e acções 
de sensibilização, incluindo o 
desenvolvimento de marcas que reflictam o 
impacte ambiental, a eficiência energética, 
os métodos de produção e os efeitos sobre a 
saúde;

f) apoio a acções conjuntas empreendidas 
por Estados Membros ou regiões;

f) apoio a acções conjuntas empreendidas 
por Estados Membros ou regiões;

g) contratação pública assente em 
especificações técnicas elaboradas em  
cooperação com os Estados Membros;

g) contratação pública assente em 
especificações técnicas elaboradas em  
cooperação com os Estados Membros, com 
o objectivo de desenvolver mercados para 
os produtos inovadores e ecológicos;

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional.

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional.

Or. nl

Justificação

Para garantir a qualidade, são indispensáveis investimentos na saúde e em redes destinadas 
ao intercâmbio de experiências. Por outro lado, é necessário que os consumidores participem 
e possam influenciar a política de qualidade na Europa.

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 16
Artigo 6, nº 2

2. As medidas de execução 
supramencionadas, bem como as medidas de 
execução suplementares enunciadas na parte 
2 dos capítulos I, II e III do Título II podem 
aplicar-se a qualquer um dos programas 
específicos se o programa de trabalho 
respectivo assim o estabelecer.

2. As medidas de execução 
supramencionadas, bem como as medidas de 
execução suplementares enunciadas na parte 
2 dos capítulos I, II , III e IV do Título II 
podem aplicar-se a qualquer um dos 
programas específicos se o programa de 
trabalho respectivo assim o estabelecer.

Or. en

Justificação

Deverá ser estabelecido um programa específico para a eco-inovação, com estrutura de 
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gestão e programação própria, de modo a garantir o seguimento e o reforço das actuais 
políticas de promoção das tecnologias ecológicas.

Alteração apresentada por Roberto Musacchion

Alteração 17
Artigo 8, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os indicadores para as avaliações 
económicas da qualidade de cada 
programa específico incluirão o cálculo da 
poupança de materiais, de energia e de 
água, a capacidade de duração e de 
recuperação dos materiais, bem como a 
redução das emissões.

Or. it

Justificação

Em coerência com o respeito das amplas especificações técnicas elaboradas para os 
contratos e projectos que incluem critérios ambientais, e em aplicação das mesmas, a 
Comissão deverá fornecer uma avaliação rigorosa de cada programa específico, com base 
em indicadores destinados a evidenciar a poupança de energia, a capacidade de recuperação 
e de reutilização dos materiais, bem como a sustentabilidade ambiental de cada projecto 
apresentado.

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 18
Artigo 10, nº 2, alínea a)

a) o acesso ao financiamento para a criação e 
a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, incluindo a 
eco-inovação;

a) o acesso ao financiamento para a criação e 
a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, nomeadamente a 
eco-inovação;
(A presente alteração aplica-se à totalidade 
do texto)

Or. en

Justificação

O Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação deve dedicar atenção especial à 
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eco-inovação. A presente alteração deve aplicar-se a todo o texto, incluindo o nº 2, alínea c) 
do artigo 10º e o artigo 13º.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 19
Artigo 10, nº 2

2. O Programa para o Espírito Empresarial e 
a Inovação contemplará acções para  apoiar, 
melhorar, incentivar e promover:

2. O Programa para o Espírito Empresarial e 
a Inovação contemplará acções para  apoiar, 
melhorar, incentivar e promover:

a) o acesso ao financiamento para a criação 
e a expansão de PME e o investimento  em 
acções de inovação, incluindo a eco 
inovação;

a) o acesso ao financiamento para a criação 
e a expansão de PME e o investimento  em 
acções de inovação, incluindo a eco 
inovação;

b) a criação de um enquadramento favorável 
à cooperação das PME;

b) a criação de um enquadramento favorável 
à cooperação das PME;

c) a inovação nas empresas, incluindo a eco 
inovação;

c) a inovação nas empresas, incluindo a eco 
inovação e os investimentos no 
desenvolvimento de produtos de qualidade;

d) a cultura do espírito empresarial e da 
inovação;

d) a cultura do espírito empresarial e da 
inovação , baseada em investimentos na 
qualidade;

e) a reforma económica e administrativa 
relacionada com a empresa e a inovação.

e) a reforma económica e administrativa 
relacionada com a empresa e a inovação.

Or. nl

Justificação

Para responder aos efeitos da globalização, a Europa deve concorrer com base numa 
qualidade elevada: compatibilidade ambiental, saúde e sustentabilidade.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 20
Artigo 13, alínea f bis) (nova)

f bis) O desenvolvimento e a 
comercialização de produtos ecológicos e 
outros produtos de qualidade, bem como o 
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apoio à sensibilização dos consumidores 
através de marcas de qualidade e de 
rótulos.

Or. nl

Justificação

É necessário que os consumidores participem e possam influenciar a política de qualidade na 
Europa.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 21
Artigo 14, alínea c bis) (nova)

c bis) O apoio ao desenvolvimento de 
produtos e métodos de produção 
eco-inovadores.

Or. nl

Justificação

Para responder aos efeitos da globalização, a Europa deve concorrer com base numa 
qualidade elevada: compatibilidade ambiental, saúde e sustentabilidade.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 22
Artigo 31, nº 1, alínea b)

b) acções de melhores práticas para a difusão 
de conhecimentos e o intercâmbio de 
experiências na Comunidade;

b) acções de melhores práticas para a difusão 
de conhecimentos e o intercâmbio de 
experiências na Comunidade, também no 
domínio da prevenção e luta contra as 
doenças através da criação de redes para o 
intercâmbio de boas práticas;

Or. nl

Justificação

As redes europeias contribuem para a melhoria de qualidade do tratamento e prevenção em 
todos os Estados-Membros da UE.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 23
Artigo 41, alínea c bis) (nova)

c bis) A sensibilização dos consumidores 
para o impacte ambiental de vários modos 
de transporte, através de rótulos que 
indiquem o consumo de energia e as 
emissões de CO2 por quilómetro.

Or. nl

Justificação

Os consumidores devem poder fazer opções compatíveis com o ambiente. É estimulada a 
inovação por parte dos operadores de transportes.

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman
Alteração 24

Título II, Capítulo III bis, artigo 45 bis (novo)

Capítulo III bis
Programa de Eco-Inovação

PARTE 1
OBJECTIVOS E ÂMBITOS DE ACÇÃO

Artigo 45º bis
Criação e Objectivos

1. É criado um programa de apoio à eco-
inovação e às tecnologias ambientais, a 
seguir designado "o Programa de Eco-
Inovação".
2. O Programa de Eco-Inovação incluirá 
acções destinadas em especial a:
a) contribuir para a execução do VI 
Programa de Acção em Matéria de 
Ambiente;
b) apoiar a eco-inovação e as tecnologias 
ambientais;
c) apoiar os objectivos do Plano de Acção 
sobre Tecnologias Ambientais da União 
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Europeia.

Or. en

Justificação

Deverá ser estabelecido um programa específico para a eco-inovação, com estrutura de 
gestão e programação própria, de modo a garantir o seguimento e o reforço das actuais 
políticas de promoção das tecnologias ecológicas.

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 25
Título II, Capítulo III bis, artigo 45 ter (novo)

Artigo 45º ter
Objectivos operacionais

Os objectivos operacionais do programa de 
eco-inovação são os seguintes:
a) contribuir para a aplicação, actualização 
e desenvolvimento da política e da 
legislação comunitárias em matéria de 
ambiente, sobretudo no que diz respeito à 
integração do ambiente noutras políticas, 
bem como para o desenvolvimento 
sustentável na Comunidade;
b) ) aumentar, no conjunto dos Estados 
Membros, o investimento na eco-inovação e 
em tecnologias  ambientais, colmatando a 
lacuna entre a demonstração bem sucedida 
de  tecnologias inovadoras e a sua adopção 
efectiva em grande escala no mercado, a  
fim de maximizar o investimento dos 
sectores público e privado, promover  
tecnologias estratégicas fundamentais, 
reduzir os custos, aumentar a experiência  
do mercado e contribuir para reduzir os 
riscos financeiros e outros riscos e  
obstáculos identificados que travam este 
tipo de investimento;
c) suprimir os obstáculos à penetração no 
mercado das tecnologias ambientais, 
apoiando o desenvolvimento e a absorção 
dessas tecnologias e procurando que se 
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reflictam melhor os custos ambientais dos 
produtos e serviços.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 26
Título II, Capítulo III bis, artigo 45 quater (novo)

Artigo 45º quater
Projectos e medidas

As acções relativas à eco-inovação e às 
tecnologias ambientais poderão consistir 
em:
- integrar considerações sobre o ambiente e 
o desenvolvimento sustentável no 
desenvolvimento e no planeamento 
territoriais, incluindo as zonas  urbanas e 
costeiras, ou
- promover a gestão sustentável das águas 
subterrâneas e de superfície, ou
- minimizar o impacte ambiental das 
actividades económicas, sobretudo através 
do desenvolvimento de tecnologias limpas e
de baixo risco, colocando a ênfase na 
prevenção e incluindo a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, ou
- prevenir, reutilizar, recuperar e reciclar 
todos os tipos de resíduos, garantindo a boa 
gestão dos fluxos de resíduos, ou
- reduzir o impacte ambiental dos produtos 
através de uma abordagem integrada da 
produção, da distribuição, do consumo e do 
tratamento em fim de vida, incluindo o 
desenvolvimento de produtos compatíveis 
com o ambiente.

Or. en
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Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 27
Título II, Capítulo III bis, artigo 45 quinquies (novo)

PARTE 2
EXECUÇÃO

Artigo 45 quinquies
Papel complementar dos instrumentos 
financeiros comunitários para PME

Os instrumentos financeiros comunitários 
para PME referidos no artigo 16º 
desempenharão um papel complementar no 
apoio ao desenvolvimento e absorção das 
tecnologias ambientais pelas PME.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 28
Título II, Capítulo III bis, artigo 45 sexies (novo)

Artigo 45 sexies
Projectos de promoção e difusão

Serão objecto de apoio as seguintes acções:
a) promoção de conhecimentos 
especializados e das melhores práticas, com 
a participação de produtores e 
consumidores, e intercâmbio de 
experiências entre as acções e os projectos 
financiados a título do Programa de 
Eco-Inovação;
b) avaliação e seguimento da execução das 
acções, do seu contributo para o 
desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de ambiente, da utilização das 
dotações e do impacte das medidas 
legislativas e de apoio comunitárias;
c) difusão de informações sobre a 
experiência global adquirida e sobre os 
resultados obtidos com as acções de 
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promoção das tecnologias ambientais, 
tendo nomeadamente em vista acelerar a 
sua penetração no mercado e estimular o 
investimento para facilitar a passagem da 
demonstração à comercialização de 
tecnologias mais limpas.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 29
Título II, Capítulo III bis, artigo 45 septies (novo)

Artigo 45º septies
Projectos de aplicação comercial

Será concedido financiamento comunitário 
às acções e aos projectos relativos  às 
primeiras aplicações comerciais de 
tecnologias de interesse comunitário,  
destinadas a promover os processos ou os 
produtos inovadores que tenham já sido 
objecto de  uma demonstração técnica bem 
sucedida mas que, devido à existência de 
riscos financeiros, não tenham ainda 
entrado no mercado, de forma a que a 
Comunidade  partilhe os riscos inerentes à 
exploração económica dos resultados das  
actividades de investigação, de 
desenvolvimento tecnológico e de 
demonstração.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 30
Título II, Capítulo III bis, artigo 45 octies (novo)

PARTE 3
PROGRAMA DE TRABALHO

Artigo 45 octies
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O programa de trabalho estabelecerá as 
regras aplicáveis a cada uma das acções  e 
medidas específicas de aplicação dos 
objectivos previstos no artigo 45º bis, bem  
como as modalidades de aplicação e de 
financiamento e as regras de participação.  
O programa de trabalho determinará os 
critérios de selecção de acordo com os  
objectivos do Programa de Eco-Inovação, 
bem como o calendário  indicativo de 
aplicação do programa de trabalho, 
nomeadamente no que diz  respeito ao 
conteúdo dos convites à apresentação de 
propostas.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 31
Artigo 46, nº 1, alínea c bis (nova)

c bis) No que respeita ao Programa de 
Eco-Inovação, por um comité designado 
"Comité de Gestão da Eco-Inovação 
(CECOI).

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 32
Anexo I

As dotações orçamentais indicativas para os 
programas específicos são as  seguintes:

As dotações orçamentais indicativas para os 
programas específicos são as  seguintes:

a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito  Empresarial e a 
Inovação, dos quais 520 milhões de euros, 
no máximo, serão  afectados à promoção da 
eco inovação;

a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito  Empresarial e a 
Inovação, dos quais 900 milhões de euros, 
no máximo, serão  afectados à promoção da 
eco inovação e 300 milhões de euros à 
inovação relacionada com a saúde;

b) 801,6 milhões de euros para a realização b) 801,6 milhões de euros para a realização 
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do Programa de Apoio à Política em  matéria 
de TIC;

do Programa de Apoio à Política em  matéria 
de TIC;

c) 780 milhões de euros para a realização do 
Programa Energia Inteligente - Europa

c) 780 milhões de euros para a realização do 
Programa Energia Inteligente - Europa.

Or. nl

Justificação

Deve ser disponibilizado um montante considerável, tanto para os investimentos em eco-
inovação como para os investimentos relacionados com a saúde.

Alteração apresentada por Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi e Anders Wijkman

Alteração 33
Anexo I

As dotações orçamentais indicativas para os 
programas específicos são as  seguintes:

As dotações orçamentais indicativas para os 
programas específicos são as  seguintes:

a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito  Empresarial e a 
Inovação, dos quais 520 milhões de euros, 
no máximo, serão  afectados à promoção 
da eco inovação;

a) 2.111 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito  Empresarial e a 
Inovação;

b) 801,6 milhões de euros para a realização 
do Programa de Apoio à Política em  matéria 
de TIC;

b) 801,6 milhões de euros para a realização 
do Programa de Apoio à Política em  matéria 
de TIC;

c) 780 milhões de euros para a realização do 
Programa Energia Inteligente - Europa

c) 780 milhões de euros para a realização do 
Programa Energia Inteligente - Europa.

c bis) 520 milhões de  euros para o 
prosseguimento do Programa de 
Eco-Inovação.

Or. en


