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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O 7º Programa-Quadro da União Europeia está no cerne da Estratégia de Lisboa, e somos 
obrigados a aplaudir a decisão da Comissão Europeia no sentido de duplicar o seu envelope 
financeiro para mais de 70 mil milhões de euros, no período 2007-2013.

Esta duplicação elevará as despesas públicas totais da União Europeia no domínio de I&D a 
0,96% do PIB. Longe de ser uma extravagância financeira, trata-se simplesmente de respeitar 
os compromissos assumidos pelo Conselho Europeu, que, em duas ocasiões, em Março de 
2002 e em Março de 2005, fixou em 3% do PIB comunitário o objectivo do esforço europeu 
em matéria de investigação.

Portanto, este montante de 72 mil milhões representa um montante mínimo. O impasse em 
que se encontram as negociações sobre as Perspectivas Financeiras para o período 2007-2013 
constitui um sério obstáculo para a concretização este objectivo. Todavia, já é tempo de os 
Europeus fazerem investimentos na I&D à altura das suas ambições. O financiamento de 
alguns dos domínios essenciais de investigação exclusivamente por doadores privados parece 
altamente improvável. O seu desenvolvimento depende, em grande parte, da intervenção de 
ajudas públicas e, em matéria de investigação, mais ainda que em qualquer outro domínio, a 
Europa pode verdadeiramente oferecer uma mais-valia.

Isto é especialmente verdade no caso da investigação agronómica. Neste sector, um dos 
principais motivos de satisfação - excluindo as melhorias bem-vindas, como a simplificação 
das regras e mecanismos de financiamento, a flexibilidade acrescida ou a abordagem 
multidisciplinar reforçada - é o reconhecimento da agricultura como um dos novos temas 
sobre os quais incidirá a acção da União Europeia. No 6º Programa-Quadro, a investigação 
agronómica limitava-se quase exclusivamente à qualidade e à segurança alimentar ou a certos 
aspectos do desenvolvimento sustentável. No 7º Programa-Quadro, a Comissão Europeia 
oferece uma visão bem mais vasta, ao propor que, de agora em diante, se "crie uma 
bioeconomia europeia baseada no conhecimento (...) a fim de explorar perspectivas de 
investigação novas e emergentes que respondam aos desafios sociais e económicos".

Desde a reforma de 1992, com o aparecimento das ajudas directas, do segundo pilar da PAC e 
da necessidade de inscrever a agricultura no quadro de um desenvolvimento sustentável, 
tornou-se claro que a actividade principal do agricultor já não se resumia unicamente à função 
- evidentemente essencial - de produção. Esta tendência é hoje reforçada pela dissociação, a 
ecocondicionalidade e a abertura acentuada aos mercados. A actividade do agricultor está a 
sofrer uma transformação profunda que exige o desenvolvimento de novos instrumentos, 
novos conhecimentos e um novo saber-fazer. Além disso, tem de fazer face a uma série de 
novas restrições: o reforço da concorrência, obrigações suplementares em matéria de 
ambiente e de bem-estar animal, a dissociação entre a administração corrente da exploração e 
gestão do espaço rural, a evolução da actividade e do estatuto da profissão, a evolução do 
papel da ruralidade na sociedade, etc. Por outro lado, as novas tecnologias modificam 
radicalmente as potencialidades da produção. Optimizar a produção, especialmente a nível da 
qualidade e segurança dos produtos, tornou-se uma obrigação comercial.

A multifuncionalidade tornou-se o conceito-chave da agricultura europeia. Compete agora à 
investigação favorecer a aplicação de sistemas de produção que permitam conciliar 
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desempenhos económicos, ambientais e sociais.

As grandes linhas de orientação propostas pelo 7º Programa-Quadro na parte consagrada à 
alimentação, agricultura e biotecnologia parecem inscrever-se nesta dinâmica.

É igualmente importante reconhecer o papel proeminente da investigação europeia para outros 
continentes que, muitas vezes, não dispõem de meios para investir. A investigação em matéria 
de bioeconomia pode beneficiar os países em desenvolvimento, cuja economia depende em 
grande medida da agricultura.

É fundamental insistir em dois pontos: o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento 
rural. Neste contexto, é indispensável reconsiderar a compartimentação tradicional que, 
durante muito tempo, caracterizou o mundo rural. Doravante é indispensável adoptar uma 
abordagem multidisciplinar. A investigação deve abranger aspectos económicos e sociais, 
nomeadamente para ver qual será o papel da agricultura no desenvolvimento das zonas rurais, 
urbanas e peri-urbanas. Além disso, a investigação deve abranger todos os sistemas de 
produção: quais as inovações técnicas ou organizativas a implementar, quais as inovações em 
matéria de prevenção fitossanitária e de saúde animal, etc. Se, por um lado, a investigação 
deve orientar-se para o futuro, deve igualmente proceder à invenção de ferramentas e 
instrumentos e à avaliação dos já existentes. Trata-se de proporcionar aos decisores políticos 
os conhecimentos necessários para as suas opções estratégicas.

Só assim a agricultura europeia estará na vanguarda da tecnologia, reforçará a sua 
competitividade, e os nossos campos permanecerão um espaço vivo. Trata-se de uma aposta 
que não se limita aos campos e prados, mas diz respeito à sociedade no seu conjunto.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1

Anexo I, I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias 
Fundamentação, parágrafo 1

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia1, tal 
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial 
PME de alta tecnologia, permitindo 
simultaneamente uma melhoria do bem-estar 
e da protecção social. A investigação sobre 
segurança das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais, doenças relacionadas 
com a alimentação, escolhas alimentares e 
impacto dos produtos alimentares e da 
nutrição na saúde ajudará a combater 
doenças ligadas à alimentação (por exemplo, 
obesidade e alergias) e doenças infecciosas 
(por exemplo, encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, gripe aviária), dando 
simultaneamente contributos importantes 
para a implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras. 

sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia2, tal 
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial 
PME de alta tecnologia, permitindo 
simultaneamente uma melhoria do bem-estar 
e da protecção social. A investigação sobre a 
fisiologia alimentar do homem são, 
segurança das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais, doenças relacionadas 
com a alimentação, escolhas alimentares e 
impacto dos produtos alimentares e da 
nutrição na saúde ajudará a combater 
doenças ligadas à alimentação (por exemplo, 
obesidade e alergias) e doenças infecciosas 
(por exemplo, encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, gripe aviária), dando 
simultaneamente contributos importantes 
para a implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras. 

Justificação

A alimentação não deve ser unicamente encarada como uma fonte potencial de doenças 
(obesidade, alergias, encefalopatias espongiformes transmissíveis), mas também como 
contribuindo para a saúde do homem são.

Alteração 2
Anexo I, I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, Actividades, 

parágrafo 1

Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 

Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, 
metabonómica, bem como em biologia de 

     
1 “Ciências da vida e biotecnologia - Uma estratégia para a Europa”, COM(2002) 27.
2 “Ciências da vida e biotecnologia - Uma estratégia para a Europa”, COM(2002) 27.
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convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.). 

sistemas e tecnologias convergentes 
aplicadas a microrganismos, nomeadamente 
o estudo do metagenoma, plantas e animais, 
incluindo a exploração da sua 
biodiversidade; melhores culturas e sistemas 
de produção na sua diversidade, incluindo a 
agricultura biológica ou sustentável, 
regimes de produção de qualidade e 
impactos dos OGM; agricultura e 
silvicultura sustentáveis, competitivas e 
multifuncionais; desenvolvimento rural, 
pecuária e bem-estar dos animais; 
fitossanidade, pesca e aquicultura 
sustentáveis e competitivas; doenças 
infecciosas em animais, incluindo os 
estudos epidemiológicos, a investigação 
sobre as vacinas e o diagnóstico, incluindo 
zoonoses e doenças associadas à 
alimentação animal (BSE, gripe aviária); 
eliminação segura de resíduos animais e 
conservação, gestão e exploração de 
recursos aquáticos vivos, desenvolvimento 
dos instrumentos necessários para os 
decisores políticos e outros intervenientes no 
domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural (paisagens, práticas 
de gestão de solos, etc.). 

Justificação

Aditamentos destinados a clarificar e precisar o conteúdo do texto, nomeadamente 
acentuando a necessidade de apoiar a investigação genética em todos os seus aspectos, bem 
como a investigação epidemiológica e zoosanitária.

Alteração 3
Anexo I, I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, Actividades, 

parágrafo 1

Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 

Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a conservação e 
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sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos,
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.). 

exploração sustentável da sua 
biodiversidade; melhores culturas e sistemas 
de produção, incluindo a agricultura 
biológica, regimes de produção de qualidade 
e impactos dos OGM, bem como o impacto 
de espécies estranhas invasoras (incluindo 
pragas transfronteiriças); agricultura e 
silvicultura sustentáveis, competitivas e 
multifuncionais; desenvolvimento rural, 
pecuária e bem-estar dos animais; 
fitossanidade, pesca e aquicultura 
sustentáveis e competitivas; doenças 
infecciosas em animais, incluindo zoonoses; 
eliminação segura de resíduos animais e 
conservação e gestão e exploração 
sustentáveis de recursos aquáticos vivos; 
investigação e desenvolvimento dos 
instrumentos necessários e utilizados, tanto 
na Europa como nos países em 
desenvolvimento, pelos decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.). 

Justificação

Deve ser dada mais atenção ao impacto das espécies estranhas invasoras e à forma de gerir, 
a nível regional e europeu, o problema de eventuais resultados nocivos destas plantas 
geneticamente modificadas.

Além disso, não é apenas necessário investigar futuros instrumentos, mas também avaliar os 
actuais instrumentos e métodos no domínio da tomada de decisões no que se refere ao 
desenvolvimento rural e à agricultura.

Alteração 4
Anexo I, I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, Actividades, 

parágrafo 2

“Do consumidor ao produtor”: Alimentação, 
saúde e bem-estar - aspectos dos alimentos 
para consumo humano e animal relativos ao 
consumidor, à sociedade, à indústria e à 
saúde, incluindo ciências comportamentais e 
cognitivas; nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade; tecnologias inovadoras de 
transformação de alimentos para consumo 

“Do consumidor ao produtor”: Alimentação, 
saúde e bem-estar - aspectos dos alimentos 
para consumo humano e animal relativos ao 
consumidor, à sociedade, à indústria e à 
saúde, incluindo ciências comportamentais e 
cognitivas; nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade; tecnologias inovadoras de 
transformação de alimentos para consumo 
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humano e animal (incluindo 
acondicionamento); melhor qualidade e 
segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
de alimentos para consumo humano/animal; 
conceito de cadeia alimentar total (incluindo 
alimentos de origem marinha) e
rastreabilidade.

humano e animal (incluindo 
acondicionamento); melhor qualidade e 
segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo os 
efeitos, a qualidade e a segurança dos 
alimentos orgânicos; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
de alimentos para consumo humano/animal; 
conceito de cadeia alimentar total (incluindo 
alimentos de origem marinha);
rastreabilidade; desenvolvimento de 
sistemas para uma abordagem 
harmonizada com vista ao intercâmbio de 
dados sobre alimentos.

Justificação

A agricultura biológica não está apenas relacionada com a agricultura sustentável (ver ponto 
"Produção sustentável [...]"), tem igualmente uma influência positiva sobre a saúde e o 
bem-estar. A melhoria do tratamento e intercâmbio de dados aumenta a competitividade no 
sector alimentar e também deve ser encorajada.

Alteração 5
Anexo I, I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, Actividades, 

parágrafo 2

“Do consumidor ao produtor”: Alimentação, 
saúde e bem-estar - aspectos dos alimentos 
para consumo humano e animal relativos ao 
consumidor, à sociedade, à indústria e à 
saúde, incluindo ciências comportamentais e 
cognitivas; nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade; tecnologias inovadoras de 
transformação de alimentos para consumo 
humano e animal (incluindo 
acondicionamento); melhor qualidade e 
segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
de alimentos para consumo humano/animal; 
conceito de cadeia alimentar total (incluindo 

“Do consumidor ao produtor”: Alimentação, 
saúde e bem-estar - aspectos dos alimentos 
para consumo humano e animal relativos ao 
consumidor, à sociedade, à indústria e à 
saúde, incluindo ciências comportamentais e 
cognitivas; nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade; tecnologias inovadoras de 
transformação de alimentos para consumo 
humano e animal (incluindo 
acondicionamento); melhor qualidade e 
segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
de alimentos para consumo humano/animal; 
resistência e adaptação da cadeia alimentar 
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alimentos de origem marinha) e 
rastreabilidade.

às mutações globais (custo da energia, 
alterações climáticas, etc.); conceito de 
cadeia alimentar total (incluindo alimentos 
de origem marinha) e rastreabilidade.

Justificação

É importante apoiar a investigação sobre os efeitos das mutações mundiais (a nível do 
ambiente e, nomeadamente, do clima) na cadeia alimentar.

Alteração 6
Anexo I, I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, Actividades, 

parágrafo 3

Ciências da vida e biotecnologias para 
processos e produtos não-alimentares 
sustentáveis: melhoria das culturas, 
matérias-primas, produtos marinhos e 
biomassa (incluindo recursos marinhos) para 
utilização nos domínios da energia, ambiente 
e de produtos de elevado valor acrescentado, 
como materiais e produtos químicos, 
incluindo sistemas de exploração agrícola, 
processos biológicos e conceitos de 
bio-refinaria inovadores; biocatálise; 
silvicultura e produtos e processos conexos; 
reabilitação ambiental e processos de 
transformação menos poluentes.

Ciências da vida e biotecnologias para 
processos e produtos não-alimentares 
sustentáveis: melhoria das culturas, 
matérias-primas, produtos marinhos e 
biomassa (incluindo recursos marinhos) para 
utilização nos domínios da energia, ambiente 
e de produtos de elevado valor acrescentado, 
como materiais e produtos químicos, 
incluindo sistemas de exploração agrícola, 
processos biológicos e conceitos de 
bio-refinaria inovadores; biocatálise; 
silvicultura e produtos e processos conexos; 
reabilitação ambiental e processos de 
transformação menos poluentes, tendo em 
conta, se possível, a forma como estes 
podem promover a inovação, tanto na 
Europa como nos países em 
desenvolvimento.

Justificação

Os produtos não-alimentares sustentáveis oferecem um elevado potencial económico à UE, 
bem como aos países em desenvolvimento. A investigação deve ter em conta, entre outras 
coisas, a complementaridade e as sinergias, com vista a reforçar a competitividade da 
agricultura em geral.

Alteração 7
Anexo I, I Cooperação, Temas, 4. Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas 

tecnologias de produção, Actividades, parágrafo 1

• Nanociências, nanotecnologias • Nanociências, nanotecnologias 
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Geração de novos conhecimentos sobre 
fenómenos de interface e dependentes da 
dimensão; controlo à escala nanométrica de 
propriedades dos materiais com vista a 
novas aplicações; integração de tecnologias 
à escala nanométrica; propriedades de 
auto-montagem; nanomotores; 
nanomáquinas e nanossistemas; métodos e 
ferramentas para a caracterização e 
manipulação a dimensões nanométricas; 
nanotecnologias e tecnologias de alta 
precisão em química; impacto na segurança 
humana, saúde e ambiente; metrologia, 
nomenclatura e normas; exploração de 
novos conceitos e abordagens para 
aplicações sectoriais, incluindo a integração 
e convergência de tecnologias emergentes.

Geração de novos conhecimentos sobre 
fenómenos de interface e dependentes da 
dimensão; controlo à escala nanométrica de 
propriedades dos materiais com vista a 
novas aplicações; integração de tecnologias 
à escala nanométrica; propriedades de 
auto-montagem; nanomotores; 
nanomáquinas e nanossistemas; métodos e 
ferramentas para a caracterização e 
manipulação a dimensões nanométricas; 
nanotecnologias e tecnologias de alta 
precisão em química; impacto na segurança 
e na saúde humana e animal, na cadeia 
alimentar e no ambiente; metrologia, 
nomenclatura e normas; exploração de 
novos conceitos e abordagens para 
aplicações sectoriais, incluindo a integração 
e convergência de tecnologias emergentes.

Justificação

As nanotecnologias podem influenciar as tecnologias médicas para as pessoas e para os 
animais; a investigação não deve limitar-se à saúde humana. Além disso, a segurança da 
cadeia alimentar pode beneficiar, a longo prazo, as nanotecnologias.

Alteração 8
Anexo I, I Cooperação, Temas, 4. Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas 

tecnologias de produção, Actividades, parágrafo 2

• Materiais • Materiais
Geração de novos conhecimentos sobre 
materiais de elevado desempenho para 
novos produtos e processos; materiais 
baseados no conhecimento com 
propriedades por medida; concepção e 
simulação mais fiáveis; maior 
complexidade; compatibilidade ambiental; 
integração dos níveis nanométrico, 
molecular e macrométrico na tecnologia 
química e nas indústrias de transformação de 
materiais; novos nanomateriais, biomateriais
e materiais híbridos, incluindo a concepção e 
controlo da sua transformação.

Geração de novos conhecimentos sobre 
materiais de elevado desempenho para 
novos produtos e processos; materiais 
baseados no conhecimento com 
propriedades por medida; concepção e
simulação mais fiáveis; maior 
complexidade; compatibilidade ambiental; 
integração dos níveis nanométrico, 
molecular e macrométrico na tecnologia 
química e nas indústrias de transformação de 
materiais; novos nanomateriais, biomateriais 
e materiais híbridos, bem como materiais 
inspirados no mundo biológico 
(biomimetismo), incluindo a concepção e 
controlo da sua transformação.
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Justificação

É necessário incluir no domínio da investigação não apenas os novos materiais biológicos e 
híbridos, mas também os materiais anorgânicos, ou seja, os materiais cujas características 
estruturais e funcionais são inspiradas no mundo vivo.

Alteração 9
Anexo I, I Cooperação, Temas, 6. Ambiente (incluindo as alterações climáticas), título

Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas), 

Ambiente e desenvolvimento sustentável 
(incluindo as alterações climáticas), 

Justificação

O conceito e as estratégias de desenvolvimento sustentável merecem ser mencionados neste 
título, uma vez que constituem um desafio crucial para a Europa e o mundo (Gotemburgo, 
2001).

Alteração 10
Anexo I, I Cooperação, Temas, 6. Ambiente, Fundamentação, último parágrafo

É a seguir enumerada uma série de 
actividades, muitas das quais são 
directamente relevantes para as necessidades 
políticas. No entanto, poderá ser dado apoio 
suplementar a novas necessidades políticas 
que venham a surgir, por exemplo, 
relacionadas com as avaliações de impacto 
na sustentabilidade das políticas da UE, o 
acompanhamento da acção pós-Quioto sobre 
alterações climáticas e as novas políticas 
ambientais, como a política, normas e 
regulamentação no sector marítimo.

É a seguir enumerada uma série de 
actividades, muitas das quais são 
directamente relevantes para as necessidades 
políticas. No entanto, poderá ser dado apoio 
suplementar a novas necessidades políticas 
que venham a surgir, por exemplo, 
relacionadas com as avaliações de impacto 
na sustentabilidade das políticas da UE, o 
acompanhamento da acção pós-Quioto sobre 
alterações climáticas e as novas políticas 
ambientais.

Justificação

A referência ao sector marítimo neste contexto é demasiado específica e poderia dar origem 
a confusão. Para fazer referência ao sector marítimo, seria igualmente necessário incluir 
uma longa lista de alterações, a fim de acrescentar outros sectores.

Alteração 11
Anexo I, I Cooperação, Temas, 8. Ciências socioeconómicas e ciências humanas, Actividades, 

parágrafo 3
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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, urbanização e desenvolvimento 
rural; 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.

Justificação

Uma das actuais tendências da sociedade é a mutação a nível da importância e papel das 
zonas rurais. O desenvolvimento rural depara-se com vários desafios sociais, económicos e 
demográficos. É necessária mais investigação sobre as suas consequências sociais e os 
instrumentos que podem fazer-lhes face com eficácia.


