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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 8
Considerando 1

(1) A Comunidade tem como objectivo o 
reforço das bases científica e tecnológica da 
indústria comunitária e a garantia de um 
elevado nível de competitividade. Com esse 
fim em vista, a Comunidade promoverá 
todas as actividades de investigação 
consideradas necessárias, em especial 
através do incentivo às empresas, incluindo 
pequenas e médias empresas (PME), centros 
de investigação e universidades nas suas 
actividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

(1) A Comunidade tem como objectivo o 
reforço das bases científica e tecnológica da 
indústria comunitária e a garantia de um 
elevado nível de competitividade. Com esse 
fim em vista, a Comunidade promoverá 
todas as actividades de investigação 
consideradas necessárias para dar resposta 
aos principais desafios da sociedade 
europeia, bem como para promover a 
inovação e a investigação sobre novas 
fontes de energia e as mudanças 
demográficas na Europa, em especial 
através do incentivo às empresas, incluindo 
a indústria, pequenas e médias empresas 



PE 367.673v01-00 2/30 AM\594368PT.doc

PT

(PME), centros de investigação e 
universidades nas suas actividades de 
investigação e desenvolvimento tecnológico.

Or. en

Justificação

O primeiro parágrafo do 7° programa-quadro tem que conter referências aos principais 
desafios da Europa de hoje.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 9
Considerando 2

(2) O papel central da investigação para
garantir a competitividade e o crescimento 
económico foi reconhecido pelo Conselho 
Europeu de Lisboa, que salientou a 
importância fulcral do conhecimento e da 
inovação para o progresso económico, 
incluindo o crescimento do emprego na 
Europa.

(2) O papel central da investigação para 
garantir a competitividade e o crescimento 
económico foi reconhecido pelo Conselho 
Europeu de Lisboa, que salientou a 
importância fulcral do conhecimento e da 
inovação para o progresso económico, 
incluindo o crescimento do emprego na 
Europa e a coesão territorial.

Or. pt

Justificação

Em consonância com o Conselho Europeu de Lisboa.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 10
Considerando 5

(5) Tendo em conta as necessidades de 
investigação de todas as políticas 
comunitárias e com base no apoio 
generalizado da indústria europeia, 
comunidade científica, universidades e 

(5) Tendo em conta as necessidades de 
investigação de todas as políticas 
comunitárias e com base no apoio 
generalizado de todas as regiões europeias, 
incluindo aquelas com constrangimentos 
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outros círculos interessados, a Comunidade 
deve estabelecer os objectivos científicos e 
tecnológicos a atingir no âmbito do seu 
sétimo programa-quadro no período de 2007 
a 2013.

específicos, da indústria europeia, 
comunidade científica, universidades e 
outros círculos interessados, a Comunidade 
deve estabelecer os objectivos científicos e 
tecnológicos a atingir no âmbito do seu 
sétimo programa-quadro no período de 2007 
a 2013.

Or. pt

Justificação

A eficácia do programa e as necessidades de investigação inerentes ao desenvolvimento de 
uma Área Europeia de Investigação dependem de um forte apoio de todos os actores, 
incluindo ao nível regional.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 11
Considerando 15

(15) No âmbito das “Capacidades”, importa 
optimizar a utilização e desenvolvimento das 
infra-estruturas de investigação, reforçar as 
capacidades inovadoras das PME e a sua 
aptidão para tirar benefícios da investigação, 
apoiar o desenvolvimento de agregados 
regionais centrados na investigação, libertar 
o potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE, 
aproximar ciência e sociedade para uma 
integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia e realizar 
acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

(15) No âmbito das “Capacidades”, importa 
optimizar a utilização e desenvolvimento das 
infra-estruturas de investigação, reforçar as 
capacidades inovadoras das PME e a sua 
aptidão para tirar benefícios da investigação, 
apoiar o desenvolvimento de agregados 
regionais centrados na investigação, libertar 
o potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE, em 
consonância com o nº 2 do artigo 299º do 
Tratado, aproximar ciência e sociedade para 
uma integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia e realizar 
acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

Or. pt

Justificação

Em consonância com as disposições do Tratado relativas às regiões ultraperiféricas (artigo 
299º, nº 2).
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Alteração apresentada por Brigitte Douay

Alteração 12
Considerando 17

(17) O sétimo programa-quadro 
complementa as actividades realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico global de implementação dos 
objectivos de Lisboa, sobretudo em paralelo 
com as relativas aos fundos estruturais, 
agricultura, ensino, formação, 
competitividade e inovação, indústria, 
emprego e ambiente.

(17) O sétimo programa-quadro 
complementa as actividades realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico global de implementação dos 
objectivos de Lisboa, sobretudo em paralelo 
com as relativas aos fundos estruturais, 
agricultura, ensino, formação, 
competitividade e inovação, indústria, 
emprego e ambiente.

As acções do programa-quadro destinadas 
às regiões constituem um verdadeiro 
instrumento do desenvolvimento regional. 
Não deveriam em caso algum intervir em 
substituição dos fundos estruturais ou de 
coesão, mas em complemento destes.

Or. fr

Justificação

É importante recordar a importância da combinação de vários fundos europeus para o 
desenvolvimento das regiões europeias. A intervenção dos financiamentos do 7° PQID e dos 
fundos estruturais constitui um importante motor para o dinamismo dos territórios e deve ser 
encorajada.

Alteração apresentada por Brigitte Douay

Alteração 13
Considerando 18

(18) A inovação e as actividades relativas a 
PME apoiadas no âmbito do presente 
programa-quadro devem ser 
complementares das realizadas no âmbito do 
programa quadro para a competitividade e 
inovação.

(18) A inovação e as actividades relativas a 
PME apoiadas no âmbito do presente 
programa-quadro devem ser 
complementares das realizadas no âmbito do 
programa quadro para a competitividade e 
inovação. Para este efeito, é importante 
proteger melhor a propriedade intelectual e 
intensificar, a nível europeu, a luta contra 
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a piratagem e a contrafacção, que 
prejudicam gravemente as capacidades de 
inovação das PME europeias.

Or. fr

Justificação

Estima-se em cerca de 100.000 por ano a perda de postos de trabalho na Europa devida á 
contrafacção. O impacto da piratagem e da contrafacção sobre as PME e o emprego é 
negativo e deve ser tido em conta. Assim, uma melhor protecção da propriedade intelectual 
poderia permitir às PME serem mais competitivas e investir mais na inovação.

Alteração apresentada por Brigitte Douay

Alteração 14
Considerando 19

(19) Dado o alargamento do âmbito das 
acções do programa-quadro, que foi 
largamente apoiado, o efeito de alavanca do 
financiamento em investimentos nacionais e 
privados, a necessidade de condições 
adequadas para que a Comunidade possa dar 
resposta a novos desafios científicos e 
tecnológicos, o papel vital que a intervenção 
comunitária desempenha no sentido de 
tornar o sistema europeu de investigação 
mais eficiente e eficaz e a contribuição do 
sétimo programa quadro alargado para a 
revigoração da estratégia de Lisboa, é 
premente a necessidade de aumentar para o 
dobro o orçamento comunitário de 
investigação da EU.

(19) Dado o alargamento do âmbito das 
acções do programa-quadro, que foi 
largamente apoiado, o efeito de alavanca do 
financiamento em investimentos nacionais e 
privados, a necessidade de condições 
adequadas para que a Comunidade possa dar 
resposta a novos desafios científicos e 
tecnológicos, o papel vital que a intervenção 
comunitária desempenha no sentido de 
tornar o sistema europeu de investigação 
mais eficiente e eficaz e a contribuição do 
sétimo programa quadro alargado para a 
revigoração da estratégia de Lisboa, é 
premente a necessidade de aumentar para o 
dobro o orçamento comunitário de 
investigação da EU. É indispensável um 
orçamento ambicioso para realizar os 
objectivos do programa-quadro o que 
permitirá a realização do conjunto das 
acções propostas, nomeadamente das 
medidas destinadas a reforçar a dimensão 
regional da investigação. A 
complementaridade entre política regional 
e política de investigação poderá também 
incentivar o investimento das regiões na 
investigação e contribuir para o 
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desenvolvimento equilibrado do território 
europeu.

Or. fr

Justificação

As acções do 7° programa-quadro são complementares das outras políticas da UE e têm um 
papel essencial no desenvolvimento das regiões. Certas medidas interessam directamente às 
regiões europeias e uma eventual redução do orçamento do 7° programa-quadro correria o 
risco de amputar as dotações destinadas a essas políticas ou mesmo de as fazer desaparecer.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 15
Considerando 21

(21) Dado que o objectivo das acções a 
desenvolver, de acordo com o estabelecido 
no artigo 163.º do Tratado quanto à 
contribuição para a criação de uma 
sociedade e economia do conhecimento na 
Europa, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
por conseguinte, ser melhor alcançado a 
nível comunitário, a Comunidade pode 
adoptar medidas no respeito do princípio da 
subsidiariedade, conforme estabelecido no 
artigo 5.º do Tratado. De acordo com o 
princípio da proporcionalidade estabelecido 
nesse mesmo artigo, o presente sétimo 
programa-quadro não excede o necessário 
para atingir esses objectivos.

(21) Dado que o objectivo das acções a 
desenvolver, de acordo com o estabelecido 
no artigo 163.º do Tratado quanto à 
contribuição para a criação de uma 
sociedade e economia do conhecimento na 
Europa, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
por conseguinte, ser melhor alcançado a 
nível comunitário, em parceria reforçada 
com as regiões europeias, a Comunidade 
pode adoptar medidas no respeito do 
princípio da subsidiariedade, conforme 
estabelecido no artigo 5.º do Tratado. De 
acordo com o princípio da proporcionalidade 
estabelecido nesse mesmo artigo, o presente 
sétimo programa-quadro não excede o 
necessário para atingir esses objectivos.

Or. pt

Justificação

Em consonância com o artigo 163º e o âmbito do artigo 5º e com vista a uma maior eficiência 
e efectividade do programa, é necessária uma maior inclusão das regiões europeias.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 16
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) O 7° programa-quadro tem que 
beneficiar de uma complementaridade 
acrescida com os Fundos Estruturais 
através dos sistemas de financiamento dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A investigação e a inovação baseiam-se nos Fundos Estruturais, o 7° PQ e o CIP têm que ser 
complementares.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 17
Considerando 24 ter (novo)

(24 ter) O 7° programa-quadro tem que 
assegurar a sinergia e a 
complementaridade com as iniciativas da 
UE sobre acções de inovação (futuro 
programa-quadro para a competitividade e 
a inovação, CIP)

Or. en

Justificação

A investigação e a inovação baseiam-se nos Fundos Estruturais, o 7° PQ e o CIP têm que ser 
complementares.
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Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 18
Artigo 2, nº 1

(1) O sétimo programa-quadro apoiará as 
actividades descritas nos n.ºs 2 a 5. Os 
objectivos e linhas gerais destas actividades 
são definidos no anexo I.

(1) O sétimo programa-quadro apoiará as 
actividades descritas nos n.ºs 2 a 5. Os 
objectivos e linhas gerais destas actividades 
são definidos no anexo I. Uma parte 
equilibrada do 7° programa-quadro será 
destinada ao financiamento das acções nas 
regiões da União que não atingiram
convergência tecnológica com a União.

Or. es

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 19
Artigo 2, nº 5

5. Capacidades: apoio a aspectos-chave das 
capacidades europeias de investigação e 
inovação, como infra-estruturas de 
investigação, agregados regionais centrados 
na investigação, desenvolvimento de todo o 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da 
Comunidade, investigação em benefício das 
pequenas e médias empresas (PME), 
questões de “ciência na sociedade” e 
actividades horizontais de cooperação 
internacional.

(5) Capacidades: apoio a aspectos-chave das 
capacidades europeias de investigação e 
inovação, como infra-estruturas de 
investigação, agregados regionais centrados 
na investigação, desenvolvimento de todo o 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da 
Comunidade - em consonância com o nº 2 
do artigo 299º do Tratado - investigação 
em benefício das pequenas e médias 
empresas (PME), questões de “ciência na 
sociedade” e actividades horizontais de 
cooperação internacional.

Or. pt

Justificação

Clarificação jurídica quanto à aplicabilidade nas regiões ultraperiféricas.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 20
Artigo 7, nº 1 bis (novo)

1 bis. A avaliação do programa-quadro e o 
acompanhamento dos seus objectivos deve 
basear-se em estatísticas objectivas. A 
Comissão colaborará com o Eurostat para 
reunir e divulgar estatísticas regionais e 
nacionais junto das instituições, regiões e 
Estados-Membros interessados. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm que ser incitados a utilizar a competitividade e o emprego regional 
e os orçamentos para a inovação.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 21
Anexo I, I Cooperação, parágrafo 5

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas.

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias, desenvolvidas em regiões 
centrais, periféricas ou ultraperiféricas, que 
abranjam vários temas, como as ciências e 
tecnologias marinhas.

Or. pt

Justificação

A alteração clarifica a inclusão geográfica do programa.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 22
Anexo I, I Cooperação, parágrafo 10
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A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a nível 
dos decisores políticos, em todas as áreas 
temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e de 
informação, em especial o CORDIS. Serão 
realizadas acções de apoio à inovação no 
âmbito do Programa “Competitividade e 
Inovação”. Será também prestado apoio a 
iniciativas destinadas a estabelecer o diálogo 
sobre questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 
científicas. Serão tidos em consideração os 
princípios éticos e as questões de género.

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência e exploração de resultados, 
incluindo a nível dos decisores políticos, em 
todas as áreas temáticas, nomeadamente 
através do financiamento de iniciativas de 
ligação em rede, da criação de registos dos 
investigadores, de registos  dos resultados 
da investigação e de registos das 
capacidades científicas a nível regional,
seminários e eventos, assistência de peritos 
externos e serviços electrónicos e de 
informação, em especial o CORDIS. Serão 
realizadas acções de apoio à inovação no 
âmbito do Programa “Competitividade e 
Inovação”. Será também prestado apoio a 
iniciativas destinadas a estabelecer o diálogo 
sobre questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 
científicas. Serão tidos em consideração os 
princípios éticos e as questões de género. 
Para além das autoridades nacionais, as
autoridades regionais deverão igualmente 
ser informadas sobre as organizações que 
apresentam pedidos e participam no 
interior do seu território, com vista a
incentiva-las a adoptarem uma abordagem 
estratégica do 7° programa-quadro, 
incluindo a distribuição dos benefícios 
económicos, a assegurarem a 
complementaridade com os programas 
regionais e o intercâmbio de 
conhecimentos no domínio do programa.

Or. el

Justificação

Há também que reforçar a criação de registos a nível regional
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 23
Anexo I, I Cooperação, Iniciativas tecnológicas conjuntas, parágrafo 2, travessão 1

- valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu;

- valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu e regional;

Or. pt

Justificação

A alteração proposta permite uma avaliação mais eficaz do valor acrescentado oferecido 
pelas iniciativas tecnológicas segundo a perspectiva da Estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 24
Anexo I, I Cooperação, Coordenação de programas de investigação não-comunitários, 

parágrafo 2, travessão 2

– apoio financeiro suplementar da UE aos 
participantes que criem um fundo comum 
para a realização de convites à apresentação 
de propostas conjuntos entre os respectivos 
programas nacionais e regionais (“ERA 
NET PLUS”).

– apoio financeiro suplementar da UE, para 
além de outros instrumentos comunitários 
tais como os Fundos Estruturais, aos 
participantes que criem um fundo comum 
para a realização de convites à apresentação 
de propostas conjuntos entre os respectivos 
programas nacionais e regionais (“ERA 
NET PLUS”).

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser incentivados a utilizar os orçamentos para a 
competitividade, o emprego e a inovação.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 25
Anexo I, I Cooperação, Coordenação de programas de investigação não-comunitários, 
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parágrafo 3, travessão 4

- valor acrescentado europeu; - valor acrescentado europeu e/ou regional;

Or. pt

Justificação

Os critérios deverão ter em conta o valor acrescentado a nível europeu e regional. Tal 
inclusão contribui para uma maior coesão territorial no âmbito da Estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 26
Anexo I, I Cooperação, Coordenação de programas de investigação não-comunitários, 

parágrafo 3, travessão 5

- massa crítica, quanto à dimensão e número 
dos programas em causa e à similaridade de 
actividades por estes abrangidas;

- massa crítica, quanto à dimensão e ou 
inclusão regional e número dos programas 
em causa e à similaridade de actividades por 
estes abrangidas;

Or. pt

Justificação

A alteração proposta leva em consideração uma maior coesão territorial no âmbito da 
Estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 27
Anexo I, I Cooperação, Secção 1: Saúde, Actividades, ponto 3, travessão 1

– Transposição de resultados clínicos para a 
prática clínica: para compreender o processo 
de decisão clínica e o modo de transposição 
dos resultados da investigação clínica para a 
prática clínica, incidindo especialmente nas 
especificidades relativas a crianças, 
mulheres e idosos.

– Transposição de resultados clínicos para a 
prática clínica: para compreender o processo 
de decisão clínica e o modo de transposição 
dos resultados da investigação clínica para a 
prática clínica, incidindo especialmente nas 
especificidades relativas a crianças, 
mulheres e idosos; desenvolvimento de 
aplicações de telemedicina a favor das 
populações geograficamente isoladas da 
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UE, em particular nas regiões insulares e 
montanhosas.

Or. el

Justificação

Entre os grupos populacionais cujas especificidades são especialmente tidas em 
consideração para a melhoria das prestações de assistência médico-medicamentosa podem 
incluir-se as populações das regiões periféricas da UE (em particular das regiões insulares e 
montanhosas). O objectivo é apoiar as aplicações da telemedicina para as populações 
isoladas da UE.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 28
Anexo I, I Cooperação, Secção 1: Saúde, Actividades, ponto 3, travessão 2

– Qualidade, eficiência e solidariedade dos 
sistemas de saúde, incluindo sistemas de 
saúde em transição: para transpor medidas 
de intervenção eficazes em decisões de 
gestão, a fim de garantir uma oferta 
adequada de recursos humanos e de analisar 
factores que influenciam a equidade do 
acesso a cuidados de saúde de alta 
qualidade, incluindo análises da evolução de 
populações (por exemplo, envelhecimento, 
mobilidade e migração e ambiente de 
trabalho em mutação).

– Qualidade, eficiência e solidariedade dos 
sistemas de saúde, incluindo sistemas de 
saúde em transição: para transpor medidas 
de intervenção eficazes em decisões de 
gestão, a fim de garantir uma oferta 
adequada de recursos humanos e de analisar 
factores que influenciam a equidade do 
acesso a cuidados de saúde de alta 
qualidade, incluindo análises da evolução de 
populações (por exemplo, envelhecimento, 
isolamento geográfico, mobilidade e 
migração e ambiente de trabalho em 
mutação).

Or. el

Justificação

Entre os factores que afectam a igualdade de acesso à assistência médico-medicamentosa de 
elevada qualidade há que referir, para além do envelhecimento da população, da mobilidade 
e da migração, o isolamento geográfico de certas regiões da UE.
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Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 29
Anexo I, I Cooperação, Secção 3: Tecnologias da informação e das comunicações, 

Actividades, ponto 3, travessão 4

– para a mobilidade, sistemas de transporte e 
veículos inteligentes com base em TIC que 
permitam o transporte de pessoas e 
mercadorias em condições de segurança, 
conforto e eficiência.

– para a mobilidade, sistemas de transporte e 
logística inteligentes com base em TIC que 
permitam o transporte de pessoas e 
mercadorias em condições de segurança, 
conforto e eficiência.

Or. es

Justificação

É essencial integrar a modernização da logística na melhoria da mobilidade nos transportes.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 30
Anexo I, I Cooperação, Secção 7: Transportes, Objectivo

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus “mais ecológicos” e “mais 
inteligentes” em benefício do cidadão e da 
sociedade, respeitando o ambiente e os 
recursos naturais e garantia e maior 
desenvolvimento da posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte e 
logística pan-europeus “mais ecológicos” e 
“mais inteligentes” em benefício do cidadão 
e da sociedade, respeitando o ambiente e os 
recursos naturais e garantia e maior 
desenvolvimento da posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Or. es

Justificação

Dada a situação geográfica global da UE e o desenvolvimento dos seus sistemas de 
transporte torna-se imprescindível aprofundar a procura de novos e melhores sistemas de 
logística que ajudem tanto a melhorar a mobilidade como a reduzir o seu impacto ambiental.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 31
Anexo I, I Cooperação, Secção 7: Transportes, Actividades, ponto 2, travessão 2

- Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: desenvolvimento de redes, 
infra-estruturas e sistemas de transporte 
regionais e nacionais inovadores, 
intermodais e interoperáveis na Europa; 
internalização dos custos; intercâmbio de 
informações entre veículo/navio e a infra-
estrutura de transporte; optimização da 
capacidade da infra-estrutura.

- Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: desenvolvimento de redes, infra-
estruturas e sistemas de transporte regionais 
e nacionais inovadores, intermodais e 
interoperáveis na Europa; internalização dos 
custos; intercâmbio de informações entre 
veículo/navio e a infra-estrutura de 
transporte; criação de mecanismos de 
informação e "feed back"com as partes 
directamente envolvidas, em particular as 
empresas de transportes, as autoridades 
locais e o público interessado; optimização 
da capacidade da infra-estrutura, com ênfase 
particular para o desenclavamento das 
regiões europeias geograficamente 
isoladas.

Or. el

Justificação

Um mecanismo permanente de informação e "feed back" com as partes directamente 
interessadas (transportadores, autoridades locais e associações de moradores) pode 
contribuir para uma utilização correcta e coerente dos eixos, redes e infra-estruturas de 
transporte através da tomada em consideração de todos os pontos de vista e interesses, por 
vezes opostos, das partes interessadas.

A melhoria das infra-estruturas de transporte deve também ter em consideração as 
particularidades geográficas das regiões isoladas.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 32
Anexo I, I Cooperação, Secção 7: Transportes, Actividades, ponto 2, travessão 2

Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: desenvolvimento de redes, 

Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: desenvolvimento de redes, 
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infra-estruturas e sistemas de transporte 
regionais e nacionais inovadores, 
intermodais e interoperáveis na Europa; 
internalização dos custos; intercâmbio de 
informações entre veículo/navio e a infra-
estrutura de transporte; optimização da 
capacidade da infra-estrutura.

infra-estruturas e sistemas de transporte e 
logística regionais e nacionais inovadores, 
intermodais e interoperáveis na Europa; 
internalização dos custos; intercâmbio de 
informações entre veículo/navio e a infra-
estrutura de transporte; optimização da 
capacidade da infra-estrutura.

Or. es

Justificação

Dados os actuais problemas que os progressos em matéria de inter modalidade e de aumento 
do congestionamento têm que ultrapassar, torna-se urgente desenvolver novos esquemas 
logísticos, tanto a nível da União, como nacional e regional.

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 33
Anexo I, I Cooperação, Secção 7: Transportes, Actividades, ponto 2, travessão 4 bis (novo)

- qualidade da mobilidade e grau de 
satisfação dos utentes: melhoria dos 
serviços, redes e infra-estruturas a fim de 
os tornar mais cómodos e atractivos; 
aperfeiçoamento dos sistemas integrados e 
oferta de serviços e capacidades adaptadas 
à procura, tanto individual como de grupos
específicos (pessoas de idade, mulheres, 
etc.).

Or. es

Justificação

Dadas as mudanças demográficas e as necessidades novas da sociedade europeia actual em 
termos de mobilidade, é necessário antecipar as mudanças de sensibilidade e percepção dos 
utentes dos transportes terrestres (comodidade, preferências...).
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Alteração apresentada por Inés Ayala Sender

Alteração 34
Anexo I, I Cooperação, Secção 7: Transportes, Actividades, ponto 3 bis (novo)

• Novos sistemas para melhorar a 
eficácia e garantir o financiamento 
das redes de transportes 
transeuropeias (RTE) e outros 
projectos europeus de mobilidade e 
transporte: melhoria das fórmulas 
inovadoras de empréstimo e 
associação público/privado (APP) a 
nível europeu.

Or. es

Justificação

Dada a urgência de promover novas infra-estruturas pan-europeias e renovar e manter as 
existentes, é necessário apoiar fórmulas inovadoras e eficazes para obter o financiamento 
necessário.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 35
Anexo I, I Cooperação, Secção 8: Ciências socioeconómicas e ciências humanas, Actividades, 

ponto 3

• Principais tendências na sociedade e suas 
implicações: como, por exemplo, alterações 
demográficas, incluindo envelhecimento e 
migração; estilos de vida, trabalho, família, 
questões de género, saúde e qualidade de 
vida; criminalidade; papel das empresas na 
sociedade e diversidade populacional, 
interacções culturais e questões relacionadas 
com a protecção dos direitos fundamentais e 
a luta contra o racismo e a intolerância.

• Principais tendências na sociedade e suas 
implicações: como, por exemplo, alterações 
demográficas, incluindo envelhecimento e 
migração, a evolução das regiões na 
realidade europeia; estilos de vida, trabalho, 
família, questões de género, saúde e 
qualidade de vida; criminalidade; papel das 
empresas na sociedade e diversidade 
populacional, interacções culturais e 
questões relacionadas com a protecção dos 
direitos fundamentais e a luta contra o 
racismo e a intolerância.

Or. el
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Justificação

Entre as "principais tendências na sociedade" e as suas consequências inclui-se também, 
para além da evolução demográfica, a evolução da "Europa das regiões".

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 36
Anexo I, IV Capacidades, parágrafo 1, travessão 5

– aproximação entre ciência e sociedade 
para uma integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia;

– aproximação entre ciência e sociedade 
para uma integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia;

Dar instruções aos gabinetes de 
informação sobre a UE existentes a nível 
nacional ou regional para fornecerem às 
PME, à indústria e aos centros de 
investigação toda a informação solicitada 
sobre o programa-quadro, o programa para 
a competitividade e a inovação e os fundos 
estruturais.

Or. en

Justificação

Os gabinetes de informação existentes deveriam receber orientações e informação que lhes 
permitam serem úteis para as PME, a indústria e os centros de investigação.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 37
Anexo I, IV Capacidades, parágrafo 1, travessão 6

– acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

– acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação transfronteiriça, inter-regional 
e internacional.

Or. en
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Justificação

O princípio que se aplica à cooperação internacional deve igualmente aplicar-se à 
cooperação transfronteiriça e inter-regional.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 38
Anexo I, IV Capacidades, parágrafo 1, travessão 6 bis (novo)

- Acções de arranque rápido, por exemplo 
através das acções "Regiões do 
conhecimento", para as quais o principal 
financiamento pode ser assegurado pelos 
Fundos Estruturais.

Or. en

Justificação

O Programa específico"Capacidades" e mais especificamente as acções "Regiões do 
Conhecimento" têm que corresponder às possibilidades de financiamento ulterior pelos 
Fundos Estruturais

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 39
Anexo I, IV Capacidades, Infra-estruturas de investigação, Fundamentação, parágrafo 3

A UE pode e deve desempenhar um papel de 
catalisador e de alavanca, ajudando a 
garantir um acesso mais vasto e eficiente, 
bem como a utilização das infra-estruturas 
existentes nos diferentes Estados-Membros, 
pelo incentivo ao desenvolvimento dessas 
infra-estruturas de uma forma coordenada e 
pela promoção da emergência de novas 
infra-estruturas de investigação de interesse 
pan-europeu, de médio a longo prazo. 

A UE pode e deve desempenhar um papel de 
catalisador e de alavanca, ajudando a 
garantir um acesso mais vasto e eficiente, 
bem como a utilização das infra-estruturas 
existentes nos diferentes Estados-Membros, 
pelo incentivo ao desenvolvimento dessas 
infra-estruturas de uma forma coordenada e 
pela promoção da emergência de novas 
infra-estruturas de investigação de interesse 
pan-europeu, de médio a longo prazo. 
Deverá ser dada uma atenção particular às 
necessidades das regiões de convergência e 
ultraperiféricas. Deverá ser aplicada uma 
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taxa de ajuda diferenciada aos projectos 
seleccionados provenientes destas regiões.

Or. en

Justificação

No contexto das infra-estruturas de investigação, devem ser tidas em consideração as 
circunstâncias particulares das regiões de convergência e ultraperiféricas.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 40
Anexo I, IV Capacidades, Infra-estruturas de investigação, Actividades, ponto 2, parágrafo 1

– Construção de infra-estruturas novas e 
modernização importante das existentes, a 
fim de promover a criação de novas infra-
estruturas de investigação, nomeadamente 
com base no trabalho realizado pelo ESFRI , 
que podem ser aprovadas com base no artigo 
171.º do Tratado ou com base nas decisões 
dos programas específicos, de acordo com o 
previsto no artigo 166.º do Tratado;

– Construção de infra-estruturas novas e 
modernização importante das existentes, a 
fim de promover a criação de novas infra-
estruturas de investigação, nomeadamente 
com base no trabalho realizado pelo ESFRI 
e tendo em conta as necessidades dos 
investigadores das regiões de convergência 
e ultraperiféricas em infra-estruturas locais 
de investigação de elevado nível, que podem 
ser aprovadas com base no artigo 171.º do 
Tratado ou com base nas decisões dos 
programas específicos, de acordo com o 
previsto no artigo 166.º do Tratado;

Or. el

Justificação

É muito importante construir novas infra-estruturas de elevado nível e renovar as já 
existentes em países ou regiões que delas não dispõem para os seus investigadores, através 
da sua inclusão no roteiro do ESFRI como infra-estruturas de investigação europeias que 
necessitam de apoio comunitário.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 41
Anexo I, IV Capacidades, Infra-estruturas de investigação, Actividades, ponto 2, ???frase 
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final

No que diz respeito à construção de novas 
infra-estruturas, será garantida uma 
coordenação eficiente dos instrumentos 
financeiros da Comunidade, em especial do 
Programa-Quadro e dos Fundos Estruturais.

No que diz respeito à construção de novas 
infra-estruturas, será garantida uma 
coordenação eficiente dos instrumentos 
financeiros da Comunidade, em especial do 
Programa-Quadro e dos Fundos Estruturais, 
tendo em particular consideração a 
necessidade de convergência entre as 
regiões que não dispõem de infra-
estruturas de investigação capazes e a
regiões avançadas no domínio da 
investigação. 

Or. el

Justificação

O financiamento combinado entre o Programa-quadro e os Fundos Estruturais da 
construção de novas infra-estruturas de investigação revela que é necessário ter em conta o 
factor da convergência regional, no Programa-quadro, de modo a que as regiões de 
convergência que não dispõem de infra-estruturas de investigação capazes não se distanciem
ainda mais das regiões avançadas.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 42
Anexo I, IV Capacidades, Investigação em benefício das PME, Actividades, parágrafo 2 bis 

(novo)

O regulamento relativo aos Fundos 
Estruturais prevê a possibilidade de 
prestação de assistência financeira para 
sistemas de apoio às PME à imagem do
sistema dos cupões de formação (Knowlege 
vouchers), actualmente aplicado por certos 
Estados-Membros. O sistema dos cupões de 
formação é uma das acções que os Estados-
Membros podem adoptar para desenvolver 
a capacidade de investigação das PME.

Or. en
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Justificação

Introduz a possibilidade para os Estados-Membros e as regiões de recorrer aos Fundos 
Estruturais de forma semelhante ao sistema dos cupões de formação utilizados em certos 
Estados-Membros, como proposto na resolução do PE sobre o regulamento relativo ao 
FEDER.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 43
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Fundamentação, parágrafo 1

As regiões estão a ser cada vez mais 
reconhecidas como intervenientes 
importantes no panorama da investigação e 
desenvolvimento da UE. A política e as 
actividades de investigação a nível regional 
baseiam-se frequentemente no 
desenvolvimento de “agregados” que 
associam intervenientes dos sectores público 
e privado. 

As regiões estão a ser cada vez mais 
reconhecidas como intervenientes 
importantes no panorama da investigação e 
desenvolvimento da UE. A política e as 
actividades de investigação a nível regional
inter-regional e transfronteiriço baseiam-se 
frequentemente no desenvolvimento de 
“agregados” que associam intervenientes dos 
sectores público e privado. 

Or. en

Justificação

No quadro da política regional, a política transfronteiriça e inter-regional têm 
características distintas e uma importância particular para a integração europeia 
esforçando-se por ultrapassar as fronteiras dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 44
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Fundamentação, parágrafo 1

A Acção-Piloto sobre Regiões do 
Conhecimento demonstrou a dinâmica desta 
evolução e a necessidade de apoiar e 
incentivar o desenvolvimento dessas 

. A Acção-Piloto sobre Regiões do 
Conhecimento demonstrou a dinâmica desta 
evolução e a necessidade de apoiar e 
incentivar o desenvolvimento dessas 
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estruturas. estruturas. Uma coordenação mais estreita 
com o sistema ERA-NET melhorará o novo 
projecto "Regiões do conhecimento"

Or. en

Justificação

O sistema ERA-NET já prevê cooperação regional. As acções "Regiões do conhecimento" 
deverão ser tão complementares quanto possível com a vertente regional das acções ERA-
NET.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 45
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Fundamentação, parágrafo 2 bis (novo)

Deverá ser dada atenção ao caso específico 
da cooperação entre regiões fronteiriças 
adjacentes, como foi o caso nos programas 
Interreg III e como estabelecido nas regras 
relativas ao objectivo territorial. O 
programa Regiões do conhecimento tem 
que incluir soluções para problemas 
transfronteiriços assim como mecanismos
para encorajar a cooperação regional 
transfronteiriça no domínio da
investigação, independentemente do facto 
de as regiões em questão serem ou não 
regiões objectivo convergência ou 
competitividade regional.

Or. en

Justificação

Em política regional, a política transfronteiriça tem características distintas e um particular 
significado para a integração europeia.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 46
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Actividades, parágrafo 2
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No contexto da actividade específica 
Regiões do Conhecimento, procurar-se-ão 
obter sinergias com a política regional da 
UE, em especial no que diz respeito às 
regiões de convergência e ultraperiféricas. 

No contexto da actividade específica 
Regiões do Conhecimento, procurar-se-ão 
obter sinergias com a política regional da 
UE, no que diz respeito às prioridades 
fixadas pela Comissão Europeia na 
legislação que rege os Fundos Estruturais.

Or. en

Justificação

O facto de suprimir referências à convergência e às regiões ultraperiféricas e de as substituir 
pelas prioridades fixadas na expressão geral "legislação que rege os Fundos Estruturais" 
corresponde melhor à lógica do parágrafo "objectivos" do capítulo relativo às "Regiões do 
conhecimento".

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 47
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Actividades, parágrafo 2

No contexto da actividade específica 
Regiões do Conhecimento, procurar-se-ão 
obter sinergias com a política regional da 
UE, em especial no que diz respeito às 
regiões de convergência e ultraperiféricas. 

No contexto da actividade específica 
Regiões do Conhecimento, procurar-se-ão 
obter sinergias com a política regional da 
UE, em especial no que diz respeito às 
regiões de convergência e ultraperiféricas. 
No contexto dessa sinergia, serão 
mobilizados recursos financeiros 
suplementares dos Fundos Estruturais e, 
eventualmente, do Banco Europeu de 
Investimentos, para reforçar estruturas 
regionais de transferência de tecnologias, 
em particular parques científicos e 
tecnológicos, pólos e zonas de inovação, 
incubadoras e colmeias tecnológicas.

Or. el

Justificação

Constatou-se que existe uma carência na fase intermédia da transferência de tecnologia, isto 
é, entre a conclusão do trabalho puramente de investigação e o apuramento da viabilidade 
económica do resultado da investigação. Há actualmente muitas estruturas regionais que 
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contribuem para a transferência de tecnologia mas que se deparam com graves problemas de 
financiamento. A utilização combinada das dotações para a investigação e dos fundos 
estruturais, assim como a eventual contribuição do grupo BEI, são, portanto, úteis para o 
sucesso dos objectivos do programa-quadro.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 48
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Actividades, parágrafo 2 bis (novo)

Com estas sinergias não se financiam as 
próprias despesas elegíveis e a gestão 
descentralizada do mecanismo de 
distribuição da política regional da UE é 
salvaguardada. O financiamento da 
investigação e da inovação pelos fundos 
estruturais visará:
1) as infra-estruturas de investigação 
(centros de inovação, parques tecnológicos, 
etc.)
2) os projectos de inovação (transferência 
de tecnologia, tecnologias da informação, 
criação de novas empresas, programas de 
investigação aplicada e transposição dos 
resultados da investigação para protótipos 
ou trabalhos piloto), e
3) as condições que enquadram a inovação 
(financiamento de PME fora do quadro do 
7°PQ e do CIP).

Or. el

Justificação

A alteração do relator é muito correcta, no entanto, o financiamento da investigação e da 
inovação pelos fundos estruturais, para os projectos inovadores, deverá incluir também a 
conversão dos resultados de investigação em protótipos ou trabalhos piloto.

Alteração apresentada por Stavros Arnaoutakis

Alteração 49
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Actividades, parágrafo 2 ter (novo)
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Procurar-se-ão igualmente sinergias com o 
programa para a competitividade e a 
inovação a fim de promover a 
comercialização regional da I&D em 
cooperação com a indústria e o sector 
privado em geral.

Or. el

Justificação

A alteração do relator é muito correcta, deverá, no entanto, incluir a cooperação com o 
sector privado em geral sem se limitar à indústria.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 50
Anexo I, IV Capacidades, Potencial de Investigação, Actividades, ponto 1 bis (novo)

• o reforço dos centros de excelência 
existentes e emergentes nas regiões 
de convergência e nas regiões 
periféricas da UE, incluindo a sua 
"condução" por organismos 
parceiros de elevado nível de 
investigação até à criação da massa 
crítica de investigadores nos centros 
seleccionados das regiões de 
convergência.

Or. el

Justificação

Pela própria natureza da investigação e pela fase que atravessa a União devido ao 
alargamento, é evidente que há potencial de investigação disperso, nomeadamente de 
elevado nível, bloqueado em regiões pobres. Portanto, é necessário tonificar a mobilidade 
desse potencial para os centros europeus de excelência existentes e reforçar, tanto os centros 
de excelência existentes como os emergentes nas regiões de convergência e nas regiões 
periféricas da UE.
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Alteração apresentada por Brigitte Douay

Alteração 51
Anexo I, IV Capacidades, Potencial de Investigação, Actividades, parágrafo 2

Procurar-se-ão fortes sinergias com a 
política regional da UE. As acções apoiadas 
neste âmbito identificarão necessidades e 
oportunidades para o reforço das 
capacidades de investigação de centros de 
excelência existentes ou emergentes em 
regiões de convergência que possam ser 
satisfeitas pelos Fundos Estruturais ou de 
Coesão. 

Procurar-se-ão fortes sinergias com a 
política regional da UE. As acções apoiadas 
neste âmbito identificarão necessidades e 
oportunidades para o reforço das 
capacidades de investigação de centros de 
excelência existentes ou emergentes em 
regiões de convergência que possam ser 
satisfeitas pelos Fundos Estruturais ou de 
Coesão. No entanto, a noção de excelência 
não pode ser exclusivamente um sinónimo 
de alta tecnologia: os sectores tradicionais 
devem igualmente poder beneficiar de
apoios nas regiões menos avançadas em 
matéria de investigação.

Or. es

Justificação

No âmbito das sinergias procuradas com a política regional, o conjunto dos sectores deve 
poder beneficiar do apoio dos fundos do 7° Programa-quadro. Os sectores de ponta são 
largamente encorajados e os sectores tradicionais, que concentram um grande número de 
postos de trabalho, devem igualmente poder ser apoiados.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 52
Anexo III, Regimes de Financiamento, Acções indirectas, alínea a), ponto 5

5. Apoio à formação e progressão na carreira 
dos investigadores, principalmente utilizado 
para a implementação das acções Marie 
Curie. 

5. Apoio à formação e progressão na carreira 
dos investigadores, principalmente utilizado 
para a implementação das acções Marie 
Curie. Uma parte dos fundos estruturais e 
de coesão será dedicada à formação de 
investigadores e a sua gestão será confiada 
a centros ou representantes sociais com 
experiência na área da investigação.

Or. es
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 53
Anexo III, Regimes de Financiamento, Acções indirectas, alínea a), ponto 6 bis (novo)

6 bis. Reforço e plena valorização do 
potencial de investigação das regiões 
europeias
Facilitar o acesso ao financiamento dos 
"agrupamentos regionais para a 
investigação" e do potencial de 
investigação das regiões de convergência e 
periféricas da UE. No âmbito deste 
mecanismo podem ser mobilizados 
financiamentos suplementares dos Fundos 
Estruturais e do Grupo BEI sob a forma de 
empréstimos, fundos fiduciários, capitais de 
risco, garantias, carteiras de títulos bem 
como o apoio ás capacidades de 
organização e técnicas.

Or. el

Justificação

A experiência do Grupo BEI na gestão de mecanismos de repartição do risco é preciosa para 
o alargamento do apoio financeiro da investigação europeia. São necessários mecanismos de 
apoio financeiro imediato, não só para proceder a trabalhos de investigação em grande 
escala (em particular iniciativas tecnológicas comuns) como previsto no novo mecanismo 
"facilidades financeiras de repartição do risco", assim como para reforçar as estruturas 
regionais de investigação e inovação e o potencial de investigação das regiões europeias.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 54
Anexo III, Regimes de Financiamento, Acções indirectas, alínea b), parágrafo 2

A Comunidade aplicará os regimes de 
financiamento em conformidade com as 
disposições do regulamento adoptado ao 
abrigo do artigo 167.º do Tratado, dos 

A Comunidade aplicará os regimes de 
financiamento em conformidade com as 
disposições do regulamento adoptado ao 
abrigo do artigo 167.º do Tratado, os
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instrumentos relevantes relativos a auxílios 
estatais, em especial do enquadramento 
comunitário dos auxílios estatais à 
investigação e ao desenvolvimento, bem 
como das regras internacionais nesta 
matéria. Em conformidade com este 
enquadramento internacional, a escala e a 
forma de participação financeira do presente 
programa deverão poder ser ajustadas caso a 
caso, em especial se estiver prevista a 
intervenção de outras fontes de 
financiamento público, incluindo outras 
fontes de financiamento comunitárias como 
o Banco Europeu de Investimento (BEI).

instrumentos relevantes relativos a auxílios 
estatais, concentrando-se na orientação 
para as actividades de investigação e 
inovação, em especial do enquadramento 
comunitário dos auxílios estatais à 
investigação e ao desenvolvimento, bem 
como das regras internacionais nesta 
matéria. Em conformidade com este 
enquadramento internacional, a escala e a 
forma de participação financeira do presente 
programa deverão poder ser ajustadas caso a 
caso, em especial se estiver prevista a 
intervenção de outras fontes de 
financiamento público, incluindo outras 
fontes de financiamento comunitárias como 
o Banco Europeu de Investimento (BEI).

Or. en

Justificação

A nova regulamentação relativa a auxílios de Estado tal como proposta pela Comissão prevê 
especificamente uma reorientação para actividades de investigação e inovação nos Estados-
Membros.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 55
Anexo III, Regimes de Financiamento, Acções indirectas, alínea b), parágrafo 4

Sempre que possível e adequado, serão 
mobilizados financiamentos complementares 
dos Fundos Estruturais em benefício de 
participantes em acções indirectas 
estabelecidos em regiões com atrasos no 
desenvolvimento (regiões de convergência e 
regiões ultraperiféricas). No caso da 
participação de entidades de países 
candidatos, poderá ser concedida uma 
contribuição suplementar dos instrumentos 
financeiros de pré-adesão em condições 
semelhantes. No que diz respeito à 
componente “infra-estruturas de 
investigação” do Programa “Capacidades” 

Sempre que possível e adequado, serão 
mobilizados financiamentos complementares 
dos Fundos Estruturais em benefício de 
participantes em acções indirectas 
estabelecidos numa região, tendo em 
consideração as necessidades da região em 
questão. Esta acção será efectuada de 
acordo com as prioridades estabelecidas 
nos programas nacionais assim como nas 
prioridades da Comissão para a 
implementação dos Fundos Estruturais. No 
caso da participação de entidades de países 
candidatos, poderá ser concedida uma 
contribuição suplementar dos instrumentos 
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do 7º Programa-Quadro, as respectivas 
regras de financiamento pormenorizadas 
serão definidas com vista a garantir uma 
efectiva complementaridade entre o 
financiamento comunitário da investigação e 
outros instrumentos nacionais e da UE, 
nomeadamente os Fundos Estruturais.

financeiros de pré-adesão em condições 
semelhantes. No que diz respeito à 
componente “infra-estruturas de 
investigação” do Programa “Capacidades” 
do 7º Programa-Quadro, as respectivas 
regras de financiamento pormenorizadas 
serão definidas com vista a garantir uma 
efectiva complementaridade entre o 
financiamento comunitário da investigação e 
outros instrumentos nacionais e da UE, 
nomeadamente os Fundos Estruturais.

Or. en


