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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta da Comissão relativa ao sétimo programa-quadro de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração é positiva em vários aspectos. A 
proposta tem em conta várias posições tomadas pelo Parlamento em anteriores resoluções.

No entanto, o verdadeiro significado da proposta continuará a ser incerto enquanto não for 
tomada uma decisão sobre as perspectivas financeiras da UE para 2007-2013. Se o orçamento 
total aprovado for inferior ao proposto, existe o perigo de as dotações disponíveis para o 
sétimo programa-quadro sofrerem uma redução considerável em relação à proposta.

Há também razões para criticar o procedimento, uma vez que a Comissão já publicou as suas 
propostas para os programas específicos em 21 de Setembro de 2005, pese embora o facto de 
que a apreciação do programa-quadro se encontre ainda em curso e, em teoria, os programas 
específicos se baseiem no programa-quadro. Ao adoptar esta abordagem, a Comissão está a 
retirar de antemão importância ao processo de co-decisão.

Do ponto de vista do meio ambiente e da saúde pública, a proposta da Comissão contém 
muitos aspectos positivos. A relatora propõe que sejam aprovados os aspectos relacionados 
com a redução da poluição, a protecção da biodiversidade, a luta contra as alterações 
climáticas, o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas e a criação do programa 
"Energia Inteligente para a Europa". A relatora propõe que seja mais enfatizada a prevenção 
contra a doença e a investigação em prol deste objectivo. Propõe igualmente que seja vincado 
o papel da sociedade civil e os direitos das mulheres.

A relatora propõe que se inclua no programa-quadro as áreas de investigação sobre a energia 
de acordo com uma classificação que reflicta a ordem de prioridade das diversas alternativas 
para se controlar as alterações climáticas e promover o desenvolvimento sustentável, e propõe 
ao mesmo tempo que sejam criadas rubricas orçamentais separadas para as diferentes opções 
energéticas. Propõe-se que a investigação em matéria de captura e armazenamento do dióxido 
de carbono se adapte em função do seu impacto sobre o meio ambiente. A relatora considera 
que a investigação sobre tecnologias limpas do carvão deve ser financiada pela indústria do 
carvão, que já há muito tempo se encontra estabelecida e que dispõe de importantes recursos 
financeiros.

No que diz respeito à investigação das células estaminais, a relatora propõe que o 
financiamento comunitário não seja canalizado para a investigação relativa a células 
estaminais embrionárias, mas apenas para a investigação sobre células estaminais de adultos e 
placentárias, e para outras alternativas que não utilizem embriões como matéria-prima. 

Quanto à biotecnologia na agricultura, a relatora sublinha a protecção da biodiversidade no 
que diz respeito aos OGM e à investigação relativa aos impactos dos OGM no meio ambiente.

A relatora deseja chamar a atenção para o desequilíbrio entre a secção energia do proposto 
sétimo programa-quadro de investigação e a proposta relativa ao sétimo programa Euratom de 
investigação, que não está sujeito ao processo de co-decisão. De acordo com a proposta 
Euratom, seriam utilizados em cinco anos mais fundos para a fusão e para outros aspectos da 
energia nuclear que em sete anos para o conjunto das investigações em matéria de energia. 
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Isto está em contradição com as várias decisões da UE, que referem que o aquecimento do 
planeta se deve limitar, no máximo, a dois graus centígrados e que sublinham o papel da 
eficácia energética e das energias renováveis na concretização deste objectivo. A energia 
nuclear não figura entre as prioridades aprovadas conjuntamente. Esta energia implica graves 
riscos e, dado que as reservas de urânio são limitadas, nem em termos teóricos a energia 
nuclear pode desempenhar um papel significativo no controlo das alterações climáticas. Por 
outro lado, a fusão não será capaz de produzir energia utilizável durante muitas décadas e, de 
facto, no presente, não existem garantias de que tal proposta seja viável num futuro próximo.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) a investigação financiada através de
fundos públicos deve concentrar-se
primordialmente na resposta às 
necessidades e prioridades públicas. 

Justificação

A investigação financiada pelos fundos públicos deve concentrar-se nas necessidades de 
investigação de interesse público e não ser guiada primordialmente pela concorrência 
industrial.

Alteração 2
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O Parlamento Europeu apelou para 
que a UE assuma a liderança na concepção 
e aplicação de tecnologias ambientais e na 
garantia de uma produção e consumo 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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sustentáveis. Além disso, tem igualmente 
insistido no papel da investigação na 
procura de soluções para as alterações 
climáticas. Para realizar os saltos 
tecnológicos necessários, é necessário um 
importante esforço de investigação 
comunitária. O Parlamento sublinhou 
igualmente a necessidade de evitar a 
exploração das mulheres, tendo rejeitado 
qualquer apoio ou financiamento da 
clonagem humana ao abrigo dos
programas europeus. 

Alteração 3
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 UE.

(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 o 
esforço de procura de soluções para as 
alterações climáticas e a sustentabilidade,
bem como para a revigoração da estratégia 
de Lisboa, é premente a necessidade de 
aumentar para o dobro o orçamento 
comunitário de investigação da UE

Alteração 4
Considerando 24

(24) O sétimo programa-quadro deveria
contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável e da protecção 

(24) O sétimo programa-quadro e os 
projectos e tecnologias por ele financiados
deveriam contribuir para a promoção do 
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do ambiente. desenvolvimento sustentável e da protecção 
do ambiente.

Justificação

Os programas específicos, os projectos e as tecnologias também deveriam ser avaliados em 
função do seu contributo para o desenvolvimento sustentável.

Alteração 5
Considerando 25

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Os pareceres do Grupo Europeu 
de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias são e serão tomados em 
consideração.

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e na Convenção do Conselho da 
Europa sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina.

Alteração 6
Considerando 29

(29) É importante assegurar uma boa gestão 
financeira do sétimo programa-quadro e a 
sua execução mais eficaz e convivial 
possível, bem como facilitar o acesso de 
todos os participantes. É necessário 
assegurar a observância do Regulamento
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, 
de 25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias, bem como dos requisitos em 
matéria de simplificação e de melhoria da 
regulamentação. 

(29) É importante assegurar uma boa gestão 
financeira do sétimo programa-quadro e a 
sua execução mais eficaz e convivial 
possível, bem como facilitar o acesso de 
todos os participantes. Um dos principais 
aspectos do sétimo programa-quadro é a
importante simplificação dos processos 
administrativos e o facto de colocar uma 
tónica acrescida na avaliação da qualidade 
científica dos projectos no domínio da
investigação. É necessário assegurar a 
observância do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho 
de 2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, bem como dos 
requisitos em matéria de simplificação e de 
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melhoria da regulamentação. 

Justificação

Aquando da avaliação dos projectos, conviria colocar a tónica na qualidade científica dos 
mesmos e não nas qualidades administrativas. 

Alteração 7
Artigo 3

O sétimo programa-quadro será executado 
através de programas específicos. Esses 
programas estabelecerão objectivos precisos 
e regras de execução pormenorizadas.

O sétimo programa-quadro será executado 
através de programas específicos. Esses 
programas estabelecerão objectivos precisos 
e regras de execução pormenorizadas. Os 
processos administrativos serão 
consideravelmente simplificados em 
relação aos programas anteriores e será 
posta uma maior ênfase na qualidade 
científica dos projectos no domínio da
investigação.

Justificação

Aquando da avaliação dos projectos, conviria colocar a tónica na qualidade científica dos 
mesmos e não nas qualidades administrativas.

Alteração 8
Artigo 6

Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do sétimo 
programa-quadro serão realizadas no 
respeito dos princípios éticos fundamentais.

Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do sétimo 
programa-quadro serão realizadas no 
respeito dos princípios éticos fundamentais, 
nomeadamente os enunciados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e na Convenção do Conselho da Europa 
sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina.
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Alteração 9
Artigo 7 , nº 1

1. O mais tardar em 2010, a Comissão 
procederá, com o apoio de peritos externos, 
a uma avaliação intercalar do presente 
programa-quadro e dos seus programas 
específicos sobre a qualidade das actividades 
de investigação em curso e os progressos 
verificados para a realização dos objectivos 
fixados.

1. O mais tardar em 2010, a Comissão 
procederá, no âmbito de um processo que 
contará com a participação de peritos 
externos e da sociedade civil, a uma 
avaliação intercalar do presente programa-
quadro e dos seus programas específicos 
sobre a qualidade das actividades de 
investigação em curso e os progressos 
verificados para a realização dos objectivos
fixados.

Justificação

Importa associar a sociedade civil ao processo de avaliação, a fim de garantir a 
transparência e o carácter democrático das decisões relativas à investigação na UE.

Alteração 10
Anexo I, Parte I, "Coordenação de programas de investigação não-comunitários", parágrafo 2 
bis (novo)

O regime ERA-NET contribuirá, em 
particular, para a coordenação dos 
programas de IDT em matéria de 
biomonitorização no homem, metrologia e 
coordenação dos programas de 
investigação sobre desafios ou fenómenos 
ambientais regionais.

Alteração 11
Anexo I, Parte I, "Cooperação internacional", ponto 2

• acções de cooperação específicas em 
cada área temática, dirigidas a países 
terceiros em casos de interesse mútuo na 
cooperação em determinados tópicos. 
Estreitamente associadas a acordos de 

• acções de cooperação específicas em 
cada área temática, dirigidas a países 
terceiros em casos de interesse mútuo na 
cooperação em determinados tópicos. 
Estreitamente associadas a acordos de 
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cooperação bilaterais ou a diálogos 
multilaterais entre a UE e estes países ou 
grupos de países, estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a UE e 
estes países. Essas acções são, em especial: 
acções destinadas a reforçar as capacidades 
de investigação dos países candidatos à 
adesão, bem como de países vizinhos e 
actividades de cooperação que visem países 
em desenvolvimento e emergentes, 
incidindo nas suas necessidades particulares 
em domínios como a saúde, a agricultura, a 
pesca e o ambiente, e implementadas em 
condições financeiras adaptadas às suas 
capacidades.

cooperação bilaterais ou a diálogos 
multilaterais entre a UE e estes países ou 
grupos de países, estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a UE e 
estes países. Essas acções são, em especial: 
acções destinadas a reforçar as capacidades 
de investigação dos países candidatos à 
adesão, bem como de países vizinhos e 
actividades de cooperação que visem países 
em desenvolvimento e emergentes, 
incidindo nas suas necessidades particulares 
em domínios como a saúde, em relação a 
doenças particularmente descuradas, a 
agricultura, a pesca e o ambiente, e 
implementadas em condições financeiras 
adaptadas às suas capacidades.

Alteração 12
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Objectivos"

Melhoria da saúde dos cidadãos europeus e 
aumento da competitividade das indústrias 
e empresas europeias relacionadas com a 
saúde, sem negligenciar questões de saúde 
globais, incluindo epidemias emergentes. A 
ênfase será colocada na investigação 
translacional (transposição de descobertas da 
investigação fundamental para aplicações 
clínicas), no desenvolvimento e validação de 
novas terapêuticas, em métodos de 
promoção da saúde e de profilaxia, em 
ferramentas e tecnologias de diagnóstico, 
bem como em sistemas sustentáveis e 
eficientes de cuidados de saúde.

Melhoria da saúde dos cidadãos europeus e 
contribuição para o bom desempenho do 
sector europeu da saúde, incluindo o 
reforço da sua competitividade, sem 
negligenciar questões de saúde globais, 
incluindo epidemias emergentes e doenças 
descuradas. A investigação visará a 
prevenção de doenças e o desenvolvimento 
de tratamentos e medicamentos eficazes,
garantindo, simultaneamente, um acesso 
equitativo aos resultados da investigação 
financiada através de fundos públicos. A 
ênfase será colocada na investigação 
translacional (transposição de descobertas da 
investigação fundamental para aplicações 
clínicas), no desenvolvimento e validação de 
novas terapêuticas, em métodos de 
promoção da saúde e de profilaxia, em 
ferramentas e tecnologias de diagnóstico, 
bem como em sistemas sustentáveis e 
eficientes de cuidados de saúde.
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Justificação

O programa deveria visar a melhoria do desempenho do sector europeu da saúde e não, 
apenas, o aumento da competitividade dos sectores ligados à saúde. Deve ser posta uma 
ênfase particular na investigação de interesse público, tal como a que incide sobre epidemias 
emergentes e doenças descuradas (doenças essas que afectam essencialmente os habitantes 
de países pobres e que, por isso, não são abrangidas pelos esforços de investigação e 
desenvolvimento da indústria farmacêutica). Convém encontrar a justa medida entre a 
investigação que se destina à prevenção de doenças e o desenvolvimento de tratamentos e 
medicamentos eficazes.

Alteração 13
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 2

A investigação clínica de muitas doenças 
(por exemplo, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças mentais e 
neurológicas, em especial as ligadas ao 
envelhecimento como as doenças de 
Alzheimer e Parkinson) implica a realização 
de ensaios internacionais multicêntricos para 
a obtenção do número necessário de doentes 
num curto espaço de tempo. A investigação 
epidemiológica exige uma larga diversidade 
de populações e de redes internacionais para 
chegar a conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras exige 
também abordagens plurinacionais a fim de 
aumentar o número de doentes em cada 
estudo. Além disso, a realização de 
investigação orientada pelas políticas de 
saúde a nível europeu permite a comparação 
de modelos, sistemas, dados e doentes 
contidos em bases de dados e biobancos 
nacionais.

A investigação clínica de muitas doenças 
(por exemplo, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, 
doenças mentais e neurológicas, em especial 
as ligadas ao envelhecimento como as 
doenças de Alzheimer e Parkinson e as 
doenças contagiosas ligadas à saúde da 
criança) implica a realização de ensaios 
internacionais multicêntricos para a 
obtenção do número necessário de doentes 
num curto espaço de tempo. A investigação 
epidemiológica não deveria ser efectuada
unicamente a nível genómico e molecular. 
Exige uma larga diversidade de populações e 
de redes internacionais para chegar a 
conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras, bem como a 
realização de estudos epidemiológicos sobre 
estas doenças, exige também abordagens 
plurinacionais a fim de aumentar o número 
de doentes em cada estudo. Além disso, a 
realização de investigação orientada pelas 
políticas de saúde a nível europeu permite a 
comparação de modelos, sistemas, dados e 
doentes contidos em bases de dados e 
biobancos nacionais, incluindo bancos 
públicos de células estaminais do cordão
umbilical.
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Justificação

A investigação epidemiológica não deveria ser efectuada unicamente a nível genómico e 
molecular, mas ser completada por estudos a nível societal.

Alteração 14
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 3

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar 
todo o partido dos sucessos em investigação 
clínica. As PME com base na investigação 
são os principais motores económicos das 
indústrias de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas. 
Embora a Europa conte actualmente com 
mais empresas de biotecnologia que os 
EUA, a maior parte delas são de pequena 
dimensão e o seu grau de maturidade é 
menor que o das suas concorrentes. Os 
esforços de investigação dos sectores 
público e privado a nível da UE facilitarão o
seu desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa).

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. As PME com base na 
investigação são os principais motores 
económicos das indústrias de biotecnologias 
aplicadas aos cuidados de saúde e de 
tecnologias médicas. Embora a Europa conte 
actualmente com mais empresas de 
biotecnologia que os EUA, a maior parte 
delas são de pequena dimensão e o seu grau 
de maturidade é menor que o das suas 
concorrentes. Os esforços de investigação 
dos sectores público e privado a nível da UE 
facilitarão o seu desenvolvimento. A 
investigação da UE contribuirá também para 
o desenvolvimento de novas normas e 
padrões, com vista a estabelecer um quadro 
legislativo adequado para novas tecnologias 
médicas (por exemplo, medicina 
regenerativa). O financiamento da 
investigação europeia concentrar-se-á na 
investigação sobre células estaminais
adultas e células estaminais do cordão
umbilical, assim como noutras alternativas 
que não utilizem os embriões como 
matéria-prima.

Justificação

Tendo em conta a dificuldade em controlar a origem das células estaminais embrionárias e 
os riscos de abuso dos direitos das mulheres na sua obtenção, propõe-se que o financiamento 
europeu se limite à investigação sobre células estaminais adultas e células estaminais do 
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cordão umbilical. Por outro lado, há riscos manifestos, já que as células estaminais 
embrionárias tendem a tornar-se cancerígenas ou a provocar a rejeição de tecidos após o seu 
transplante no doente. A alteração é conforme com a resolução do PE sobre o comércio de 
óvulos, adoptada em 10 de Março de 2005.

Para o relator, não é claro se o texto ora suprimido se refere ao financiamento no âmbito do 
7º Programa-Quadro de Investigação.

Alteração 15
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 4

As actividades a apoiar, que incluem 
investigação essencial para as necessidades 
da política neste domínio, são indicadas a 
seguir. Duas questões estratégicas - a saúde 
infantil e a saúde dos idosos – serão tratadas 
em todas as actividades. Quando relevante, 
serão apoiadas as agendas de investigação 
estabelecidas pelas plataformas tecnológicas 
europeias, como a relativa a medicinas 
inovadoras. Em complemento destas e a fim 
de responder a novas necessidades das 
políticas, poderão ser apoiadas acções 
suplementares, por exemplo em relação a 
questões de política de saúde e de saúde e 
segurança no trabalho.

As actividades a apoiar, que incluem 
investigação essencial para as necessidades 
da política neste domínio, são indicadas a 
seguir. Três questões estratégicas - a saúde 
infantil, a saúde dos idosos e a saúde das 
mulheres – serão tratadas em todas as 
actividades. Quando relevante, serão 
apoiadas as agendas de investigação 
estabelecidas pelas plataformas tecnológicas 
europeias, como a relativa a medicinas 
inovadoras. Em complemento destas e a fim 
de responder a novas necessidades das 
políticas, poderão ser apoiadas acções 
suplementares, por exemplo em relação a 
questões de política de saúde e de saúde e 
segurança no trabalho. Em particular, é
necessário estudar e dar resposta às 
necessidades de camadas da população,
como os deficientes, os grupos minoritários
e os grupos desfavorecidos.

Alteração 16
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", 1. "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 2

- Detecção, diagnóstico e monitorização:
com ênfase em abordagens não-invasivas ou 
minimamente invasivas.

- Detecção, diagnóstico e monitorização:
com ênfase em abordagens não-invasivas ou 
minimamente invasivas e tecnologias como 
os "chips" de ADN e os diagnósticos e a 
imagiologia molecular.
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Alteração 17
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", 1. "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 4

- Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: para consolidar e garantir um 
maior desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com aplicação 
potencial em muitas doenças e perturbações.

- Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: para consolidar e garantir um 
maior desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com aplicação 
potencial em muitas doenças e perturbações.
Será dada prioridade à biologia sintética 
que utiliza células estaminais adultas.

Alteração 18
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", 2. "Investigação translacional em 
benefício da saúde humana", travessão 2

Investigação sobre o cérebro e doenças 
conexas, desenvolvimento humano e 
envelhecimento: para estudar o processo de 
envelhecimento saudável e o modo de 
interacção dos genes e do ambiente com a 
actividade cerebral, em condições normais e 
de doenças do cérebro.

Investigação sobre o cérebro e doenças 
conexas, desenvolvimento humano e 
envelhecimento: para estudar o processo de 
desenvolvimento e envelhecimento saudável 
e o modo de interacção dos genes e dos 
factores ambientais com a actividade 
cerebral, em condições normais e de doenças
do cérebro.

Alteração 19
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", 2. "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4

Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, diabetes/obesidade, 
doenças raras e outras doenças crónicas (por 
exemplo, osteoartrite): para desenvolver 
estratégias centradas no doente, desde a 
prevenção ao diagnóstico e tratamento, 
incluindo investigação clínica.

Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, 
diabetes/obesidade, doenças raras, doenças 
descuradas e outras doenças crónicas (por 
exemplo, osteoartrite): para desenvolver 
estratégias centradas no doente, desde a 
prevenção ao diagnóstico e tratamento, 
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incluindo investigação clínica.

Alteração 20
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", ponto 1 "Saúde", subsecção "Actividades", subtítulo 2 

"Investigação translacional em benefício da saúde humana", travessão 4 bis (novo)

- Investigação translacional em 
doenças causadas por factores ambientais e 
pelo stress (por exemplo, a asma e as 
alergias).

Alteração 21
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 2. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Objectivos"

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura 
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade e da 
utilização e produção sustentáveis de 
recursos biológicos renováveis, o risco 
crescente de doenças epizoóticas e 
zoonóticas e de doenças relacionadas com a 
alimentação, ameaças à sustentabilidade e 
segurança da produção agrícola e da pesca 
especialmente as resultantes das alterações 
climáticas e o aumento da procura de 
alimentos de alta qualidade, tomando em 
consideração o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais.

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais, 
ambientais e económicos, nomeadamente: a 
procura crescente de alimentos mais seguros 
e saudáveis e de maior qualidade e da 
utilização e produção sustentáveis de 
recursos biológicos renováveis, o risco 
crescente de doenças epizoóticas e 
zoonóticas e de doenças relacionadas com a 
alimentação, ameaças à sustentabilidade e 
segurança da produção agrícola e da pesca 
especialmente as resultantes das alterações 
climáticas e o aumento da procura de 
alimentos de alta qualidade, tomando em 
consideração o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais.
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Alteração 22
Anexo I, Parte I,  "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 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia, 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. 

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 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. A produção sustentável de 
alimentos saudáveis e de outros produtos, 
bem como a estratégia europeia sobre 
ciências e biotecnologia, tal contribuirá para 
aumentar a competitividade das empresas 
europeias dos sectores biotecnológico e 
alimentar, em especial, das PME, 
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 sustentáveis 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 pesquisa no domínio da inovação deve ser promovida no âmbito da agricultura orgânica e 
de outros métodos de exploração agrícola com reduzido consumo de factores de produção.
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Alteração 23
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 2. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Fundamentação" 

parágrafo 3

Várias plataformas tecnológicas europeias 
contribuem para o estabelecimento de 
prioridades de investigação comuns em 
domínios como as biotecnologias e 
genómica vegetal, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
biotecnologias alimentares e industriais. A 
investigação proporcionará também a base 
de conhecimentos necessária para apoiar: a 
política agrícola comum, as questões 
agrícolas e comerciais, a regulamentação em 
matéria de segurança dos alimentos, as 
normas comunitárias em matéria de saúde e 
bem-estar dos animais e combate às suas 
doenças e a reforma da política comum da 
pesca, a fim de permitir o desenvolvimento 
sustentável da pesca e aquicultura. Está 
também prevista uma resposta flexível a 
novas necessidades políticas, em especial no
que diz respeito a novas tendências sociais 
ou económicas.

Várias plataformas tecnológicas europeias 
contribuem para o estabelecimento de 
prioridades de investigação comuns em 
domínios como as biotecnologias e 
genómica vegetal, a biodiversidade 
sustentável sem OGM na silvicultura e na 
agricultura, a silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
uma utilização sustentável da terra,
biotecnologias alimentares e industriais. A 
investigação proporcionará também a base 
de conhecimentos necessária para apoiar: a 
política agrícola e florestal comum, as 
questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, as normas comunitárias em 
matéria de saúde e bem-estar dos animais e 
combate às suas doenças e a reforma da 
política comum da pesca, a fim de permitir o 
desenvolvimento sustentável da pesca e 
aquicultura. Está também prevista uma 
resposta flexível a novas necessidades 
políticas, em especial no que diz respeito a 
novas tendências sociais ou económicas.

Alteração 24
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 2. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Actividades",

ponto 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 sua 
biodiversidade; melhores culturas e sistemas 
de produção, incluindo a agricultura 

• 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 o uso 
sustentáveis da sua biodiversidade natural e 
dos recursos genéticos da lavoura "in 
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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.).

situ"; melhores culturas e sistemas de 
produção, incluindo a agricultura biológica e 
métodos de exploração agrícola com 
reduzido consumo de factores de produção,
reprodução assistida por marcadores
genéticos, regimes de produção de qualidade 
e de monitorização e gestão dos impactos 
dos OGM no ambiente e no ser humano; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural integrado, incluindo 
os aspectos da participação da sociedade 
civil no planeamento e na tomada de 
decisões, pecuária e bem-estar dos animais; 
fitossanidade, pesca e aquicultura 
sustentáveis e competitivas; doenças 
infecciosas em animais, incluindo zoonoses; 
outras ameaças à sustentabilidade e à 
segurança da produção e do 
aprovisionamento alimentares (incluindo 
as alterações climáticas e o esgotamento 
das reservas de petróleo); eliminação segura
e utilização 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

A sustentabilidade da produção alimentar e da gestão de recursos será o foco principal da 
actividade em apreço.

Alteração 25
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 2. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Actividades",

ponto 2

• “Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar - aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 

• “Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar - aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 
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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
alimentos de origem marinha) e 
rastreabilidade.

animal relativos ao consumidor, à sociedade, 
à cultura, à indústria e à saúde, incluindo 
ciências comportamentais e cognitivas; 
nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade e as alergias; os benefícios para 
a saúde resultantes de certos alimentos e de 
determinadas dietas; tecnologias inovadoras 
de transformação, transporte e 
comercialização de alimentos para consumo 
humano e animal (incluindo a redução dos 
processos de acondicionamento e do 
número de milhas envolvidas no transporte 
dos produtos alimentares); melhor 
qualidade e segurança, tanto química como
biológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade e 
sustentabilidade (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.

Alteração 26
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 2. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Actividades",

ponto 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
inovadores, sustentáveis e baseados na 
utilização de energias renováveis, processos 
biológicos e conceitos de bio-refinaria 
inovadores; biocatálise; silvicultura e 
produtos e processos conexos; reabilitação 
ambiental e processos de transformação 
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menos poluentes.

Alteração 27
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 3. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Fundamentação",

parágrafo 2

A escalada das necessidades económicas e 
societais, juntamente com a integração 
contínua das TIC e a necessidade de alargar 
ainda mais as fronteiras tecnológicas, impõe 
uma agenda de investigação cada vez mais 
vasta. Aproximar mais a tecnologia das 
pessoas e das necessidades organizacionais 
significa: ocultar a complexidade 
tecnológica e destacar as funcionalidades a 
pedido; tornar a tecnologia muito simples de 
utilizar, disponível e a custo abordável e 
proporcionar novas aplicações, soluções e 
serviços com base em TIC que sejam 
seguros, fiáveis e adaptáveis ao contexto e 
preferências dos utilizadores. Motivados 
pela procura de “mais por menos”, os 
investigadores em TIC estão envolvidos 
numa corrida global para obter uma maior 
miniaturização, dominar a convergência 
entre as tecnologias de computação, das 
comunicações e dos meios de comunicação e 
a convergência com outras ciências e 
disciplinas relevantes e criar sistemas 
capazes de aprender e evoluir. Destes 
diversos esforços está a emergir uma nova 
vaga de tecnologias. As actividades de 
investigação em TIC farão também 
impulsionar uma ampla gama de disciplinas 
tecnológicas e científicas como as ciências 
biológicas e da vida, a psicologia, a 
pedagogia, as ciências cognitivas e sociais.

A escalada das necessidades económicas e 
societais, juntamente com a integração 
contínua das TIC e a necessidade de alargar 
ainda mais as fronteiras tecnológicas, impõe 
uma agenda de investigação cada vez mais 
vasta. Aproximar mais a tecnologia das 
pessoas e das necessidades organizacionais 
significa: ocultar a complexidade 
tecnológica e destacar as funcionalidades a 
pedido; tornar a tecnologia muito simples de 
utilizar, disponível e a custo abordável e 
proporcionar novas aplicações, soluções e 
serviços com base em TIC que sejam 
seguros, fiáveis e adaptáveis ao contexto e 
preferências dos utilizadores; recorrer às 
TIC tendo em vista um desenvolvimento 
sustentável, em especial na gestão dos 
transportes, na poupança de energia e na 
utilização dos recursos naturais. Motivados 
pela procura de “mais por menos”, os 
investigadores em TIC estão envolvidos 
numa corrida global para obter uma maior 
miniaturização, dominar a convergência 
entre as tecnologias de computação, das
comunicações e dos meios de comunicação e 
a convergência com outras ciências e 
disciplinas relevantes e criar sistemas 
capazes de aprender e evoluir. Destes 
diversos esforços está a emergir uma nova 
vaga de tecnologias. As actividades de 
investigação em TIC farão também 
impulsionar uma ampla gama de disciplinas 
tecnológicas e científicas como as ciências 
biológicas e da vida, a psicologia, a 
pedagogia, as ciências cognitivas e sociais.
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Alteração 28
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 4. "Nanociências, nanotecnologias, materiais e 

novas tecnologias de produção", "Actividades", "Nanociências, 
nanotecnologias"

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 humana, saúde e ambiente; 
metrologia, nomenclatura e normas, em 
especial no que diz respeito à 
responsabilidade, à rastreabilidade e aos 
limites da nanopatentabilidade; exploração 
de novos conceitos e abordagens para 
aplicações sectoriais, incluindo a integração 
e convergência de tecnologias emergentes.
Não será atribuído qualquer financiamento 
à investigação no âmbito da 
nanotecnologia para fins militares.

Justificação

Em virtude das convenções existentes em matéria de controlo dos materiais potencialmente 
perigosos, a manipulação, a transferência, o uso e o desenvolvimento de nanopartículas, os 
nanomateriais, os nanossistemas, e as nanobiotecnologias deveriam ser regidos por 
disposições baseadas no princípio da precaução. Deveriam ser estabelecidos requisitos de 
rastreabilidade e rotulagem que permitam aos consumidores efectuar escolhas com 
conhecimento de causa. Deve ser criado um sistema regulamentar rigoroso em matéria de 
responsabilidade, caso uma nanopartícula comercializada se torne perigosa para a saúde, o 
ambiente ou os meios de subsistência e as culturas tradicionais.
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Alteração 29
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 4. "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias 

de produção", "Actividades", "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, bem como para 
a respectiva reparação, aperfeiçoamento e 
extensão da duração de vida; materiais 
baseados no conhecimento com 
propriedades por medida; concepção e 
simulação mais fiáveis; maior 
complexidade; compatibilidade ambiental; 
integração dos níveis nanométrico, 
molecular, micrométrico 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.

Alteração 30
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 4. "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias 

de produção", "Actividades", "Nova Produção""

Criação de condições e bens para a produção 
com utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo construção, desenvolvimento e 
validação de novos paradigmas que 
respondam a necessidades industriais 
emergentes; desenvolvimento de bens de 
produção genéricos para produção 
adaptativa, em rede e com base nos 
conhecimentos; desenvolvimento de novos 
conceitos de engenharia que explorem a 
convergência de tecnologias (por exemplo, 
nanotecnologias, biotecnologias, tecnologias 
da informação, tecnologias cognitivas e seus 
requisitos de engenharia) para a próxima 
geração de produtos e serviços de elevado 
valor acrescentado e adaptação a 
necessidades em evolução

Criação de condições e bens para a produção 
sustentável com utilização intensiva de 
conhecimentos, incluindo construção, 
desenvolvimento e validação de novos 
paradigmas que respondam a necessidades 
industriais emergentes; desenvolvimento de 
bens de produção genéricos para produção 
adaptativa, em rede e com base nos 
conhecimentos; desenvolvimento de novos 
conceitos de engenharia que explorem a 
convergência de tecnologias (por exemplo, 
nanotecnologias, biotecnologias, tecnologias 
da informação, tecnologias cognitivas e seus 
requisitos de engenharia) para a próxima 
geração de produtos e serviços de elevado 
valor acrescentado e adaptação a 
necessidades em evolução



PE 362.659v01-00 22/36 PA\579994PT.doc

PT

Alteração 31
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 4. "Nanociências, nanotecnologias, materiais e 

novas tecnologias de produção", "Actividades", "Integração de tecnologias 
para aplicações industriais"

Integração de novos conhecimentos e 
tecnologias à escala nanométrica e de 
materiais e produção em aplicações 
sectoriais e transsectoriais como: saúde, 
construção, transportes, energia, química, 
ambiente, têxteis e vestuário, pasta para 
papel e papel e engenharia mecânica.

Integração de novos conhecimentos e 
tecnologias, incluindo as ecotecnologias, à 
escala nanométrica e de materiais e 
produção em aplicações sectoriais e 
transsectoriais como: saúde, construção, 
transportes, energia, química, ambiente, 
têxteis e vestuário, pasta para papel e papel e 
engenharia mecânica.

Alteração 32
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Objectivo"

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
sistema mais sustentável baseado numa série 
de fontes e vectores de energia combinada 
com uma melhor eficiência energética, a fim 
de enfrentar os desafios prementes da 
segurança do aprovisionamento e das 
alterações climáticas, aumentando a 
competitividade das indústrias energéticas
europeias.

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis na 
economia mais eficiente do ponto de vista 
energético e menos dependente de 
combustíveis fósseis em todo o mundo, até
2020; um tal sistema económico 
energeticamente sustentável basear-se-á 
primordialmente numa série de fontes e 
vectores de energia renováveis, combinada 
com uma melhor eficiência e poupança 
energética, a fim de enfrentar os desafios 
prementes da segurança do 
aprovisionamento e das alterações 
climáticas, aumentando a competitividade 
das indústrias europeias das energias
sustentáveis.

Alteração 33
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Fundamentação", parágrafo 1

Os sistemas energéticos confrontam-se com Os sistemas energéticos confrontam-se com 
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desafios importantes. A urgência em 
desenvolver soluções adequadas e em tempo 
útil é justificada pelas tendências alarmantes 
da procura global de energia (para a qual se 
prevê um aumento de 60% nos próximos 30 
anos), pela necessidade de refrear 
drasticamente as emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de atenuar as 
consequências devastadoras das alterações 
climáticas, pela volatilidade prejudicial dos 
preços do petróleo (em especial para o sector 
dos transportes, que está fortemente 
dependente do petróleo) e pela instabilidade 
geopolítica nas regiões produtoras. São 
necessárias actividades de investigação e 
demonstração que proporcionem as 
tecnologias e medidas mais rentáveis e 
ecológicas para permitir que a UE satisfaça
as metas fixadas no Protocolo de Quioto e 
para o período posterior, e respeitar os seus 
compromissos em matéria de política 
energética, conforme descrito no Livro 
Verde “Para uma estratégia europeia de 
segurança do aprovisionamento energético”
de 2000.

desafios importantes. A urgência em 
identificar e desenvolver soluções 
adequadas e em tempo útil é justificada 
pelas tendências alarmantes da procura 
global de energia (para a qual se prevê um 
aumento de 60% nos próximos 30 anos), 
pela necessidade de refrear drasticamente as 
emissões de gases com efeito de estufa a fim 
de atenuar as consequências devastadoras 
das alterações climáticas, pela volatilidade 
prejudicial dos preços do petróleo (em 
especial para o sector dos transportes, que 
está fortemente dependente do petróleo) e 
pela instabilidade geopolítica nas regiões 
produtoras. São necessárias actividades de 
investigação e demonstração que 
proporcionem as tecnologias e medidas mais 
rentáveis e ecológicas para permitir que a
UE satisfaça as metas fixadas no Protocolo 
de Quioto e para o período posterior, e
respeitar os seus compromissos em matéria 
de política energética, conforme descrito no 
Livro Verde sobre a eficiência energética, 
de 2005, e no Livro Verde “Para uma 
estratégia europeia de segurança do 
aprovisionamento energético” de 2000.

Alteração 34
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Fundamentação", parágrafo 2

A Europa é líder mundial numa série de 
tecnologias energéticas. É pioneira em 
tecnologias de energias renováveis 
modernas, como a bioenergia e a energia 
eólica. É também uma concorrente a nível 
global em tecnologias de produção e 
distribuição de energia e dispõe de uma forte 
capacidade de investigação no domínio da 
captação e fixação de carbono. Todavia, 
estas posições estão gravemente ameaçadas 
pela concorrência (em especial dos EUA e 
Japão).

A Europa é líder mundial numa série de 
tecnologias de geração de energia e de 
eficiência energética. É pioneira em 
tecnologias de energias renováveis 
modernas, como a energia solar, a 
bioenergia e a energia eólica. É também uma 
concorrente a nível global em tecnologias de 
produção e distribuição de energia e dispõe 
de uma forte capacidade de investigação no 
domínio da captação e fixação de carbono. 
Todavia, estas posições estão agora a ser 
alvo de concorrência (em especial dos EUA 
e Japão).
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Alteração 35
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Fundamentação", parágrafo 3

A transformação radical do sistema 
energético exige novas tecnologias com 
riscos demasiado elevados e benefícios 
demasiado incertos para que as empresas 
privadas proporcionem todo o investimento 
necessário para a investigação, 
desenvolvimento, demonstração e 
implantação. Por conseguinte, o apoio 
público deveria desempenhar um papel-
chave na mobilização de investimentos 
privados, pelo que os esforços e recursos 
europeus deveriam ser combinados de uma 
forma coerente e mais eficaz, a fim de 
competir com economias que estão a investir 
de forma consistente e forte em tecnologias 
semelhantes. As plataformas tecnológicas 
europeias desempenham um papel vital 
neste aspecto, mobilizando os esforços de 
investigação necessários de forma 
coordenada. As actividades para atingir o 
objectivo são apresentadas em seguida. É 
incluída uma actividade específica sobre 
conhecimentos para apoio à tomada de 
decisões em matéria de política energética, 
que poderá também dar apoio a novas 
necessidades políticas que venham a surgir, 
por exemplo relacionadas com o papel da 
política energética europeia no 
desenvolvimento de acções internacionais no 
domínio das alterações climáticas e face à
instabilidade ou perturbações no 
aprovisionamento ou no preço da energia.

A transformação radical do sistema 
energético numa energia inteligente 
sustentável exige novas tecnologias com 
riscos demasiado elevados e benefícios 
demasiado incertos para que as empresas 
privadas proporcionem todo o investimento 
necessário para a investigação, 
desenvolvimento, demonstração e 
implantação. Por conseguinte, o apoio 
público deveria desempenhar um papel-
chave na mobilização de investimentos 
privados, pelo que os esforços e recursos 
europeus deveriam ser combinados de uma 
forma coerente e mais eficaz, a fim de 
competir com economias que estão a investir 
de forma consistente e forte em tecnologias 
semelhantes. As plataformas tecnológicas 
europeias desempenham um papel vital 
neste aspecto, mobilizando os esforços de 
investigação necessários de forma 
coordenada. As actividades para atingir o 
objectivo são apresentadas em seguida. É 
incluída uma actividade específica sobre 
conhecimentos para apoio à tomada de 
decisões em matéria de política energética, 
que poderá também dar apoio a novas 
necessidades políticas que venham a surgir, 
por exemplo relacionadas com o papel da 
política energética europeia no 
desenvolvimento de acções internacionais no 
domínio das alterações climáticas e face à
instabilidade ou perturbações no 
aprovisionamento ou no preço da energia.

Alteração 36
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Actividades", nova frase introdutória e alteração da 

ordem das rubricas

As actividades são apresentadas por ordem 
de prioridade e serão dotadas de rubricas 
orçamentais distintas



PA\579994PT.doc 25/36 PE 362.659v01-00

PT

• Hidrogénio e pilhas de combustível • Eficiência energética e poupança de
energia

• Produção de electricidade a partir de 
fontes renováveis

• Produção de electricidade a partir 
de fontes renováveis

• Produção de combustíveis renováveis • Produção de combustíveis 
renováveis

• Energias renováveis para aquecimento 
e arrefecimento

• Energias renováveis para 
aquecimento e arrefecimento

• Tecnologias de captação e 
armazenamento de CO2 para produção 
de energia com emissões quase nulas

• Redes energéticas inteligentes

• Tecnologias do carvão não-poluentes • O conhecimento ao serviço da 
política energética

• Redes energéticas inteligentes • Hidrogénio e pilhas de combustível

• Eficiência energética e poupança de 
energia

• Tecnologias de captação e 
armazenamento de CO2 para produção de 
energia com emissões quase nulas

• O conhecimento ao serviço da política 
energética

• [Tecnologias do carvão 
não-poluentes]

Justificação

Há que conferir prioridade a tecnologias que promovam a transformação rápida do sector 
europeu da energia num sector sustentável e seguro. A fim de assegurar transparência,
também é importante separar as rubricas orçamentais relativas às diferentes actividades.

Alteração 37
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Actividades", "Hidrogénio e pilhas de 

combustível"

Acção integrada a fim de proporcionar uma 
base tecnológica sólida para indústrias da 
UE competitivas no domínio das pilhas de 
combustível e do hidrogénio e de aplicações 
fixas, portáteis e de transporte. A Plataforma 
Tecnológica Europeia sobre Hidrogénio e 
Pilhas de Combustível contribui para esta 
actividade propondo uma estratégia 
integrada de investigação e implantação.

Acção integrada a fim de proporcionar uma 
base tecnológica sólida para indústrias da 
UE competitivas no domínio das pilhas de 
combustível e do hidrogénio e de aplicações 
fixas, portáteis e de transporte, baseadas em 
fontes de energia renováveis. A Plataforma 
Tecnológica Europeia sobre Hidrogénio e 
Pilhas de Combustível contribui para esta 
actividade propondo uma estratégia 
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integrada de investigação e implantação.

Justificação

Em consonância com o objectivo da UE de criar um sector de hidrogénio sustentável até
2050, a investigação deveria concentrar-se na produção de hidrogénio a partir de fontes de 
energia renováveis.

Alteração 38
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Actividades", "Tecnologias de captação e 

armazenamento de CO2 para produção de energia com emissões quase nulas"

Redução drástica do impacto ambiental da 
utilização de combustíveis sólidos, com 
vista a centrais de produção de energia 
altamente eficientes e com emissões quase 
nulas, com base em tecnologias de 
captação e armazenamento de CO2.

A investigação sobre tecnologias de 
captação e armazenamento de carbono 
orientar-se-á para o desenvolvimento de
critérios sociais, económicos, jurídicos e 
ambientais para a tecnologia, incluindo 
garantias quanto à perenidade do 
armazenamento durante a sua existência.
Os projectos de captação e armazenamento 
de carbono serão sujeitos a revisão e 
controlo científicos independentes numa 
base individual, sendo os resultados
inteiramente divulgados ao público.

Alteração 39
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Actividades", "Tecnologias do carvão não-

poluentes"

• Tecnologias do carvão não-poluentes suprimido

Melhorar substancialmente a eficiência, a 
fiabilidade e o custo graças ao 
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias de conversão não-poluentes.
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Justificação

A indústria do carvão está muito bem estabelecida, envolvendo grandes receitas e sendo, por 
isso, capaz de financiar qualquer futura investigação sobre tecnologias de carvão não 
poluentes.

Alteração 40
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Actividades", "Eficiência energética e poupança de 
energia"

Novos conceitos e tecnologias para melhorar 
a eficiência energética e a poupança de 
energia nos edifícios, serviços e indústria. 
Tal inclui a integração de estratégias e 
tecnologias que visem a eficiência 
energética, a utilização de tecnologias de 
energias novas e renováveis e a gestão da 
procura de energia.

Desenvolvimento e demonstração de novos 
conceitos e tecnologias para melhorar a 
eficiência energética e a poupança de 
energia nos edifícios de baixo dispêndio de 
energia, passivos em termos energéticos e
de ganho de energia, bem como serviços e
indústria. Tal inclui a integração de 
estratégias e tecnologias que visem a 
eficiência energética, a utilização de 
tecnologias renováveis e de energias novas e 
sustentáveis e a gestão da procura de 
energia.

Alteração 41
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 5. "Energia", "Actividades", "O conhecimento ao serviço da 

política energética"

Desenvolvimento de ferramentas, métodos e 
modelos para avaliar as principais questões 
económicas e sociais relacionadas com as 
tecnologias energéticas e para proporcionar 
cenários e objectivos quantificáveis a 
horizontes de médio a longo prazo.

Desenvolvimento de ferramentas, métodos e 
modelos para avaliar as principais questões 
económicas e sociais relacionadas com as 
tecnologias energéticas e para proporcionar 
cenários e objectivos quantificáveis a 
horizontes de médio a longo prazo; 
desenvolvimento de ferramentas políticas,
tendo em vista uma aceleração significativa 
na obtenção de uma nova eficiência 
energética, da gestão da procura e de 
conceitos e tecnologias energéticas
renováveis.
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Alteração 42
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Fundamentação", parágrafo 2

É necessária investigação a nível da UE para 
a implementação de compromissos 
internacionais como o Protocolo de Quioto, 
a Convenção das Nações Unidas sobre a 
Diversidade Biológica, dos objectivos da 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de 2002, incluindo a Iniciativa 
Água da UE, e de contribuições para o 
Painel Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas e a Iniciativa Observação da 
Terra. Além disso, há necessidades de 
investigação significativas decorrentes de 
políticas existentes e emergentes a nível da 
UE, da implementação do 6º Plano de Acção 
em matéria de Ambiente e de estratégias 
temáticas associadas, do Plano de Acção 
sobre Tecnologias Ambientais, do Plano de 
Acção sobre Ambiente e Saúde e de 
directivas como a Directiva-Quadro Água. 

É necessária investigação a nível da UE para 
a implementação de compromissos 
internacionais como a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC) e o respectivo 
Protocolo de Quioto, a Convenção das 
Nações Unidas sobre a Diversidade 
Biológica, dos objectivos da Cimeira 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 
de 2002, incluindo a Iniciativa Água da UE, 
e de contribuições para o Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas e a Iniciativa Observação da 
Terra. Além disso, há necessidades de 
investigação significativas decorrentes de 
políticas existentes e emergentes a nível da 
UE, da implementação do 6º Plano de Acção 
em matéria de Ambiente e de estratégias 
temáticas associadas, do Plano de Acção 
sobre Tecnologias Ambientais, do Plano de 
Acção sobre Ambiente e Saúde, a estratégia 
comunitária sobre o mercúrio e de 
directivas como a Directiva-Quadro Água. 

Alteração 43
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Fundamentação", parágrafo 3

A UE necessita de reforçar a sua posição nos 
mercados mundiais de tecnologias 
ambientais. Essas tecnologias contribuem 
para o crescimento sustentável ao 
proporcionar soluções ecologicamente 
eficientes para problemas ambientais a 
diferentes escalas e ao proteger o nosso 
património cultural. Os requisitos ambientais 
funcionam como um estímulo à inovação e 
podem proporcionar oportunidades de 
mercado. As plataformas tecnológicas 

A UE necessita de reforçar a sua posição nos 
mercados mundiais de tecnologias 
ambientais. Essas tecnologias contribuem 
para um consumo e uma produção 
sustentáveis e para o crescimento 
sustentável ao proporcionar soluções 
ecologicamente eficientes para problemas 
ambientais a diferentes escalas e ao proteger 
o nosso património cultural. Os requisitos 
ambientais funcionam como um estímulo à 
inovação e podem proporcionar 
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europeias sobre abastecimento de água e 
saneamento e sobre química sustentável 
confirmam a necessidade de acção a nível da 
UE e as suas agendas de investigação são 
tidas em consideração nas actividades a 
seguir descritas. Outras plataformas (por 
exemplo, sobre construção e florestas) 
tratam parcialmente de questões 
relacionadas com tecnologias ambientais e 
são igualmente tidas em consideração.

oportunidades de mercado. As plataformas 
tecnológicas europeias sobre abastecimento 
de água e saneamento e sobre química 
sustentável confirmam a necessidade de 
acção a nível da UE e as suas agendas de 
investigação são tidas em consideração nas
actividades a seguir descritas. Outras 
plataformas (por exemplo, sobre construção 
e florestas) tratam parcialmente de questões 
relacionadas com tecnologias ambientais e 
são igualmente tidas em consideração.

Alteração 44
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Fundamentação", parágrafo 3 bis (novo)

Os aspectos socioeconómicos influem no 
desenvolvimento e na introdução de
tecnologias ambientais no mercado e na
sua subsequente aplicação. As actividades 
abrangerão os aspectos socioeconómicos 
das políticas e os desenvolvimentos 
tecnológicos, incluindo a investigação 
sobre o modo como as sociedades produzem 
e consomem, de modo a obter padrões de 
consumo e de produção sustentáveis.

Alteração 45
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 2 

Ambiente e saúde: interacção dos factores de 
tensão ambiental com a saúde humana, 
incluindo a identificação das fontes, ligações 
com o ambiente no interior dos edifícios e 
impacto e factores de risco emergentes; 
métodos de avaliação integrada dos riscos 
relativos a substâncias tóxicas, incluindo 
alternativas a ensaios em animais; 
quantificação e análise de custo-benefício 
dos riscos para a saúde ligados ao ambiente 
e indicadores para estratégias de prevenção.

Ambiente e saúde: interacção dos factores de 
tensão ambiental com a saúde humana, 
incluindo a identificação das fontes, a 
biomonitorização, ligações com o ambiente 
no interior dos edifícios e impacto e factores 
de risco emergentes; métodos de avaliação 
integrada dos riscos relativos a substâncias 
tóxicas e perigosas, incluindo alternativas a 
ensaios em animais; quantificação e análise 
de custo-benefício dos riscos para a saúde 
ligados ao ambiente e indicadores para 
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estratégias de prevenção.

Alteração 46
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", 

"Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 3 

Perigos naturais: melhorar a previsão e 
avaliação integrada dos perigos –
vulnerabilidade - e riscos de catástrofes 
relacionadas com perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos) e climáticos 
(como tempestades e inundações); 
desenvolver sistemas de alerta precoce e 
melhorar as estratégias de prevenção e 
atenuação.

Perigos naturais: melhorar a previsão e 
avaliação integrada dos perigos –
vulnerabilidade - e riscos de catástrofes 
relacionadas com perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos) e climáticos 
(como tempestades, incêndios florestais, 
secas e inundações); desenvolver sistemas 
de alerta precoce e melhorar as estratégias de 
prevenção e atenuação.

Alteração 47
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Gestão sustentável dos recursos", travessão 1 

Conservação e gestão sustentáveis dos 
recursos naturais e antrópicos: ecossistemas; 
gestão dos recursos hídricos; gestão e 
prevenção dos resíduos; protecção e gestão 
da biodiversidade, protecção dos solos, 
fundos marinhos e zonas costeiras, métodos 
contra a desertificação e a degradação dos 
solos; gestão florestal; gestão e planeamento 
sustentáveis do ambiente urbano, gestão de 
dados e serviços de informação; avaliação e 
prospectiva relacionadas com processos 
naturais.

Conservação e gestão sustentáveis dos 
recursos naturais e antrópicos: ecossistemas, 
suas utilizações e funções; gestão dos 
recursos hídricos; gestão e prevenção dos 
resíduos; protecção e gestão da 
biodiversidade, protecção dos solos, fundos 
marinhos e zonas costeiras, métodos contra a 
desertificação e a degradação dos solos; 
protecção e gestão florestal; gestão e 
planeamento sustentáveis do ambiente 
urbano, gestão de dados e serviços de 
informação; avaliação e prospectiva 
relacionadas com processos naturais.

Alteração 48
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", 

"Gestão sustentável dos recursos", travessão 2 

Evolução dos ambientes marinhos: impactos 
das actividades humanas no ambiente 

Evolução e gestão dos ambientes marinhos:
impactos das actividades humanas no 
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marinho e nos seus recursos; poluição e 
eutrofização em mares regionais e em zonas 
costeiras; ecossistemas marinhos de 
profundidade; avaliação das tendências da 
biodiversidade marinha, dos processos dos 
ecossistemas e da circulação oceânica; 
geologia dos fundos marinhos.

ambiente marinho e nos seus recursos; 
poluição e eutrofização em mares regionais e 
em zonas costeiras; ecossistemas marinhos 
de profundidade; avaliação das tendências 
da biodiversidade marinha, dos processos 
dos ecossistemas e da circulação oceânica; 
geologia dos fundos marinhos.

Alteração 49
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "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 e 
operacionais, 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 competitividade conseguida pelas 
indústrias europeias no mercado global.

Alteração 50
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Fundamentação", 

parágrafo 2

O alargamento da UE (que aumentou a sua 
superfície terrestre em 25% e a sua 
população em 20%) e o seu 
desenvolvimento económico criaram novos 
desafios para o transporte de pessoas e 
mercadorias de uma forma eficiente, 
sustentável e com boa relação custo-eficácia. 
Os transportes têm também relevância 
directa noutras políticas importantes, como o 
comércio, a concorrência, o emprego, a 
coesão, a energia, a segurança e o mercado 
interno. O investimento em IDT na indústria 
de transportes da UE constitui um requisito 
prévio necessário para garantir uma 
vantagem tecnológica concorrencial nos 
mercados globais. As actividades a nível da 
UE incentivarão igualmente a reestruturação 
da indústria, incluindo a integração da 

O alargamento da UE (que aumentou a sua 
superfície terrestre em 25% e a sua 
população em 20%) e o seu 
desenvolvimento económico criaram novos 
desafios para o transporte de pessoas e 
mercadorias de uma forma eficiente, 
sustentável e com boa relação custo-eficácia. 
Os transportes têm também relevância 
directa noutras políticas importantes, como o 
comércio, a concorrência, o emprego, o 
ambiente, a coesão, a energia, a segurança e 
o mercado interno. A gestão da procura no 
sector dos transportes é essencial 
relativamente ao planeamento logístico e 
territorial. O investimento em IDT na 
indústria de transportes da UE constitui um 
requisito prévio necessário para garantir uma 
vantagem tecnológica concorrencial nos 
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cadeia de aprovisionamento e, em especial, 
das PME.

mercados globais. As actividades a nível da 
UE incentivarão igualmente a reestruturação 
da indústria, incluindo a integração da 
cadeia de aprovisionamento e, em especial, 
das PME.

Alteração 51
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Fundamentação", 

parágrafo 3

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias 
confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas de 
transportes” que tome em consideração as 
interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser desenvolvida 
a nível europeu. Os custos da IDT em todos 
estes domínios estão a aumentar 
substancialmente e as actividades em 
colaboração a nível da UE são essenciais 
para obter a “massa crítica” de diferentes 
fornecedores de IDT, a fim de enfrentar a 
escala e os desafios multidisciplinares de 
uma forma eficaz em termos de custos, bem 
como dar resposta aos desafios políticos, 
tecnológicos e socioeconómicos em questões 
como o “automóvel ecológico e seguro” do 
futuro, a interconectividade e a 
intermodalidade com especial referência ao 
transporte ferroviário, acessibilidade dos 
custos, capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. Além disso, o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio ao 
sistema Galileo e suas aplicações será 
essencial para a implementação das políticas 
europeias.

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias 
confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas de 
transportes” que tome em consideração as 
interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser desenvolvida 
a nível europeu. Os custos da IDT em todos 
estes domínios estão a aumentar 
substancialmente e as actividades em 
colaboração a nível da UE são essenciais 
para obter a “massa crítica” de diferentes 
fornecedores de IDT, a fim de enfrentar a 
escala e os desafios multidisciplinares de 
uma forma eficaz em termos de custos, bem 
como dar resposta aos desafios políticos, 
tecnológicos e socioeconómicos em questões 
como o “automóvel ecológico e seguro” do 
futuro, a interconectividade e a 
intermodalidade com especial referência ao 
transporte marítimo e ferroviário, 
acessibilidade dos custos, capacidade, 
segurança intrínseca e extrínseca e impactos 
ambientais numa União alargada. Além 
disso, o desenvolvimento de tecnologias de 
apoio ao sistema Galileo e suas aplicações 
será essencial para a implementação das 
políticas europeias.
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Alteração 52
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Fundamentação", 

parágrafo 4

Assim como a forte relevância para a 
indústria é tida em conta nos temas e 
actividades a seguir descritos, as 
necessidades dos decisores políticos serão 
tratadas de uma forma integrada que abranja 
os aspectos económicos, sociais e ambientais 
da política de transportes. Além disso, será 
prestado apoio para responder a 
necessidades políticas tanto existentes como
novas, por exemplo relacionadas com 
desenvolvimentos na política marítima.

Assim como a forte relevância para a 
indústria é tida em conta nos temas e 
actividades a seguir descritos, as 
necessidades dos decisores políticos serão 
tratadas de uma forma integrada que abranja 
os aspectos económicos, sociais e ambientais 
da política de transportes. Além disso, será 
prestado apoio para responder a 
necessidades políticas tanto existentes como
novas, por exemplo relacionadas com 
desenvolvimentos na política marítima ou a 
aplicação do Céu Único Europeu.

Alteração 53
• Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades", 

"Aeronáutica e transporte aéreo", travessão 3

– Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: melhoria do conforto dos 
passageiros, serviços inovadores em voo 
e assistência mais eficiente a 
passageiros; melhoria de todos os 
aspectos de segurança do transporte 
aéreo; maior escolha de aeronaves, desde 
aeronaves de fuselagem larga até 
aeronaves de pequena dimensão. 

– Garantia da segurança dos clientes:
melhoria de todos os aspectos de 
segurança do transporte aéreo; maior 
escolha de aeronaves, desde aeronaves de 
fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão. 

Justificação

O financiamento da investigação comunitária em transportes aéreos só se justifica do ponto 
de vista da segurança do consumidor.

Alteração 54
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades", 

"Transportes de superfície ", Título

• Transportes de superfície (ferroviário, • Transportes de superfície sustentáveis 
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rodoviário, fluvial e marítimo) (ferroviário, rodoviário, fluvial e 
marítimo)

Justificação

À semelhança do 6º programa-quadro, o título deve incluir a palavra "sustentável", tendo em 
conta que o artigo 6º do Tratado requer a integração do desenvolvimento sustentável em 
domínios como os transportes e o ambiente.

Alteração 55
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades", 
"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", 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 sustentáveis, 
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.

Alteração 56
Anexo I,  Parte I,  "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades", 
"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", travessão 3

– Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos 
e seguros, e meios de transporte não-
poluentes, novos modos de transporte 
público e racionalização do transporte 
privado, infra-estruturas de comunicação, 
transportes e planeamento urbano 
integrados.

– Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos 
menos poluentes e mais seguros, e meios 
de transporte não-poluentes, novos modos 
de transporte público e/ou colectivo, 
colocando a tónica na eficiência de toda 
a cadeia de mobilidade (transporte 
público/colectivo, partilha ou utilização 
conjunta de veículos, caminhada e 
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ciclismo), acessibilidade (incluindo no 
que se refere aos deficientes, crianças e 
idosos) e racionalização do transporte 
privado, intermodalidade, gestão da 
procura, infra-estruturas de comunicação, 
transportes e planeamento urbano 
integrados.

Justificação

É importante tomar em consideração toda a rede de mobilidade dos cidadãos (cadeia 
intermodal) para que a investigação sobre os transportes urbanos se torne mais eficaz. A 
mobilidade não motorizada, por exemplo, as caminhadas e o ciclismo, deveriam ser 
particularmente focados pela investigação no domínio dos transportes.

Alteração 57
Anexo II, Secção "Cooperação", linha 2

Alimentação, agricultura e biotecnologias
(em milhões de euros) 2455

Alimentação, agricultura e biotecnologias ( 
em milhões de euros) 2455;

Até 50% deste montante serão gastos em 
projectos no domínio da biotecnologia. 

Alteração 58
Anexo II, Secção "Cooperação", linha 5

Energia ( em milhões de euros): 2931 Energia ( em milhões de euros): 2931;
pelo menos 80% deste montante serão
destinados à eficiência energética e a 
actividades energéticas renováveis.

Alteração 59
Anexo II, Secção "Cooperação"

Texto proposto pela Comissão 

ANEXO II: REPARTIÇÃO INDICATIVA ENTRE PROGRAMAS
A repartição indicativa entre programas é a seguinte (em milhões de euros):
Cooperação*, 44432
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Saúde 8317
Alimentação, agricultura e biotecnologias 2455

Tecnologias da informação e das comunicações 12670
Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção 4832
Energia 2931
Ambiente (incluindo as alterações climáticas) 2535
Transportes (incluindo a aeronáutica) 5940
Ciências socioeconómicas e ciências humanas 792
Segurança e espaço 3960

Texto proposto pelo Parlamento

ANEXO II: REPARTIÇÃO INDICATIVA ENTRE PROGRAMAS

A repartição indicativa entre programas é a seguinte (em milhões de euros):
Cooperação*, 47214

Saúde 9099
Alimentação, agricultura e biotecnologias 2455

Tecnologias da informação e das comunicações 12670
Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção 4832
Energia 3931
Ambiente (incluindo as alterações climáticas) 3535
Transportes (incluindo a aeronáutica) 5940
Ciências socioeconómicas e ciências humanas 792
Segurança e espaço 3960

Justificação

O orçamento total destinado à cooperação é aumentado em 2782 milhões de euros, o que 
corresponde à proposta do relator de reduzir o orçamento do programa Euratom. As 
rubricas "energia" e "ambiente" foram aumentados em 1 milhar de milhões euros e a 
"saúde", em 782 milhões de euros.


