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investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013) 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1. Em 15 de Abril de 2005, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho  
as suas propostas de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativas ao Sétimo 
Programa-Quadro plurianual da Comunidade Europeia de acções em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013) e de decisão do 
Conselho relativa ao 7.ºPrograma-Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(Euratom) de actividades de investigação e formação em matéria nuclear (2007 a 2011)1. 

 
2. Esta proposta baseia-se no n.º 1 do artigo 166.º do Tratado CE. 
 
3. O Comité Económico e Social emitiu parecer em 15 de Dezembro de 2005 2. O Comité 

das Regiões emitiu parecer em 17 de Novembro de 2005 3. 
 
4. O Parlamento Europeu emitiu parecer sobre a proposta em 15 de Junho de 2006 4. 
 
5. O Conselho adoptou a sua posição comum sobre o Sétimo Programa-Quadro da 

Comunidade Europeia de acções em matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007-2013) em 25 de Setembro de 2006, em conformidade 
com o artigo 251.º do Tratado 5. 

                                                 
1  Doc. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 – COM(2005) 119 final. 
2  JO C 65, 17.03.2006, p. 9. 
3  JO C 115, 16.05.2006, p. 20. 
4  V. doc. P6_TA-PROV(2006)0265 (ainda não publicado no JO). 
5  O Conselho chegou também a um acordo político sobre o texto da decisão do Conselho 

relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) 
de acções em matéria de investigação e ensino (2001-2011). A aprovação definitiva desta 
decisão e da decisão relativa ao Programa-Quadro CE será feita em simultâneo. O projecto de 
texto foi transmitido ao Parlamento Europeu, para informação. 
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II. ANTECEDENTES E OBJECTIVO DA PROPOSTA 
 

a) Nos termos do Título XVIII do Tratado CE (artigos 163.º a 173.º), a Comunidade levará 
a cabo actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico. Em particular: 
– nos termos do n.º 1 do artigo 163.º do TCE, a Comunidade tem por objectivo 

reforçar as bases científicas e tecnológicas da indústria comunitária e fomentar o 
desenvolvimento da sua capacidade concorrencial internacional, bem como 
promover as acções de investigação consideradas necessárias ao abrigo de outros 
capítulos do Tratado; 

– nos termos do n.º 1 do artigo 165.º do TEC, a Comunidade e os Estados-Membros 
coordenarão a sua acção em matéria de investigação e de desenvolvimento 
tecnológico, de forma a assegurar a coerência recíproca das políticas nacionais e 
da política comunitária; 

– nos termos do n.º 1 do artigo 166.º do TEC, todas as acções comunitárias de 
investigação e desenvolvimento tecnológico constarão de um programa-quadro 
plurianual (o actual Sexto Programa-Quadro expira em 2006). 

 
b) Os Conselhos Europeus de Lisboa, de Março de 2000, de Santa Maria da Feira, 

de Junho de 2000, e de Estocolmo, de Março de 2001, aprovaram conclusões que visam 
a instauração rápida do Espaço Europeu da Investigação e da Inovação com o objectivo 
de permitir à União tornar-se, até 2010, na economia do conhecimento mais competitiva 
e dinâmica do mundo, com mais e melhor emprego e maior coesão social. O 
relançamento da Estratégia de Lisboa empreendido em 2005 e o relatório do Grupo de 
Alto Nível de peritos independentes presidido por Esko Aho e mandatado pelos Chefes 
de Estado e de Governo europeus, reunidos em Hampton Courts, confirmaram a 
validade da Estratégia no que respeita à investigação científica, ao desenvolvimento 
tecnológico e à inovação. 

 
 Nesta base, a Comissão propôs que o Sétimo Programa-Quadro deveria – para além de 

preencher os objectivos especificados no Tratado e contribuir para o processo de Lisboa 
ajudando a concretizar o Espaço Europeu da Investigação e possibilitando uma 
coordenação aberta, por forma a permitir uma cooperação adequada das actividades de 
investigação científica e tecnológica a nível nacional e europeu revestir-se das seguintes 
novas características: 
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– concentração num número restrito de prioridades temáticas em qual a acção comunitária 
possa representar o maior valor acrescentado possível e, em certos casos devidamente 
justificados, possibilidade de concessão de apoio, no quadro de iniciativas tecnológicas 
conjuntas, a uma agenda estratégica de investigação a longo prazo; 

– apoio à investigação nas fronteiras do conhecimento através de investigação 
fundamental, realizada por iniciativa dos investigadores pelas melhores equipas de 
investigação da Europa graças à criação de um Conselho europeu independente de 
investigação; 

– melhor educação e formação em investigação, acesso mais fácil às oportunidades de 
investigação e melhor reconhecimento do contributo dos investigadores para a 
realização dos objectivos da sociedade através do reforço da política de recursos 
humanos do Programa-Quadro e do desenvolvimento das experiências positivas obtidas 
com as acções "Marie Curie" nos anteriores Programas-Quadro; 

– optimização da utilização e do desenvolvimento das infra-estruturas de investigação 
europeias; fortalecimento das capacidades de inovação das PME e da sua aptidão para 
tirarem proveito da investigação; apoio ao desenvolvimento de agregados centrados na 
investigação; libertação do potencial de investigação nas regiões de convergência e 
ultraperiféricas da UE; aproximação entre a ciência e a sociedade para uma integração 
harmoniosa da ciência e da tecnologia e apoio a um desenvolvimento coerente das 
políticas de investigação, tanto a nível comunitário como nacional; 

– reforço do importante papel do Centro Comum de Investigação na prestação de um 
apoio científico e tecnológico, centrado nos clientes,  à concepção, desenvolvimento, 
aplicação e controlo das políticas da comunitárias, bem como do seu funcionamento, 
nos domínios da sua competência específica, como centro de referência independente de 
ciência e tecnologia da UE; 

– simplificação e racionalização das disposições de implementação, com base em 
métodos de gestão melhorados e descentralizados. 

 
III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM 
 

A. Observações de carácter geral 
 

A Posição Comum do Conselho reflecte em grande medida a proposta da Comissão e o 
parecer do Parlamento Europeu no que se refere à estrutura, conteúdo científico e tecnológico 
e meios de implementação do Programa-Quadro bem como ao montante financeiro, e 
respectiva repartição indicativa. 
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Durante a sua análise da proposta da Comissão, o Conselho procurou incorporar o mais 
possível as alterações do Parlamento Europeu, a fim de reflectir o elevado grau de consenso 
entre os dois órgãos legislativos, respeitando ao mesmo tempo as linhas gerais da proposta da 
Comissão. Para tal, o Conselho seguiu certos princípios orientadores: 

 
1. O reconhecimento do papel do Programa-Quadro como instrumento para alcançar os 

objectivos mais importantes da Comunidade, tendo em mente que a maior parte da 
investigação europeia e dos esforços de desenvolvimento tecnológico são financiados 
pelos Estados-Membros a nível nacional; 

 
2. A necessidade de um esforço orientado da investigação comunitária que dê origem a 

uma massa crítica de competências especializadas e o valor acrescentado europeu, 
garantindo ao mesmo tempo uma suficiente cobertura aprofundada dos tópicos 
relevantes dos temas escolhidos para a investigação comunitária; 

 
3. A necessidade de complementar o esforço orientado em domínios temáticos 

fundamentais de investigação, prestando um apoio flexível às políticas comunitárias e 
permitindo uma resposta às necessidades científicas e tecnológicas emergentes num 
ambiente de investigação em rápida evolução, criando ao mesmo tempo parâmetros 
adequados para essa flexibilidade de modo a garantir a clareza jurídica; 

 
4. A necessidade de implementar o Programa-Quadro utilizando instrumentos próprios 

para alcançar a massa crítica de competências especializadas e o valor acrescentado 
europeu nas actividades de investigação, garantindo ao mesmo tempo uma transição 
harmoniosa do Sexto Programa-Quadro e salvaguardando a possibilidade de todas as 
partes e entidades interessadas participarem na investigação comunitária, desde que 
satisfaçam o critério de excelência científica; 

 
5. A necessidade de atribuir maior importância à parceria público-privado a todos os 

níveis, e nomeadamente um forte aumento do apoio à investigação e ao 
desenvolvimento tecnológico das PME, bem como agendas de investigação estratégicas 
a longo prazo para a totalidade de cada um dos sectores industriais através de 
plataformas tecnológicas europeias e – num determinado número restrito de casos 
seleccionados – a criação de iniciativas tecnológicas conjuntas; 
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6. A necessidade de clareza, em especial propiciando o nível necessário de pormenor, 
tanto em termos de conteúdo científico e tecnológico como de financiamento, tendo em 
mente que o Programa-Quadro deve ser implementado através de programas específicos 
que, pela sua própria natureza, fixam modalidades de implementação mais 
pormenorizadas. 

 
B. Observações específicas 

 
1. Principais alterações da proposta da Comissão 

 
a) Questões éticas 
 
 Relativamente às questões éticas, o Conselho seguiu o critério sugerido pelo 

Parlamento Europeu no seu parecer em primeira leitura: já se encontram 
claramente consignadas no artigo 6.º da Decisão relativa ao Programa-
-Quadro normas éticas para o Sétimo Programa-Quadro, e nomeadamente 
em matéria de investigação sobre células estaminais embrionárias. Além 
disso, a Comissão frisou claramente que manterá a prática adoptada no 
decurso do Sexto Programa-Quadro, excluindo do apoio financeiro 
comunitário concedido ao abrigo do Programa-Quadro de I&DT as 
actividades de destruição de embriões humanos, nomeadamente para a 
obtenção de células estaminais,. 

 
b) Conteúdo cientifico e tecnológico 
 
 i. Cooperação 

 
 Mantendo embora largamente a proposta da Comissão relativamente ao 

conteúdo cientifico e tecnológico das prioridades temáticas, o Conselho, à 
luz das alterações do Parlamento Europeu, clarificou e alargou o âmbito de 
algumas delas como se passa a explicar: 
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− o número de prioridades foi aumentado de nove para dez mediante uma separação 
entre a investigação em segurança e a investigação espacial; 

− será consagrada especial atenção à salvaguarda de uma coordenação eficaz entre 
as áreas temáticas e as áreas científicas prioritárias extensivas a vários temas, 
como a investigação em silvicultura, o património cultural e as ciências e 
tecnologias marinhas; 

− para apoiar a investigação dirigida à determinação ou aprofundamento da 
exploração de novas oportunidades científicas e tecnológicas em determinado 
domínio, bem como a sua conjugação com outras áreas e disciplinas pertinentes, 
as tecnologias futuras e emergentes, bem como as necessidades não previstas em 
políticas sectoriais, serão objecto de um atendimento aberto e flexível mediante 
apoio específico a propostas espontâneas de investigação, incluindo por meio de 
convites à apresentação de propostas conjuntas, para cultivar ideias inovadoras e 
utilizações radicalmente novas e explorar novas opções em roteiros de 
investigação, em especial aqueles que apresentem um significativo potencial de 
descoberta; 

− a difusão e transferência de conhecimentos serão prioritarizadas para facilitar a 
utilização dos resultados por parte do sector industrial, dos decisores políticos e da 
sociedade, com restrições adequadas no caso do tema da segurança, em virtude 
dos aspectos confidenciais das respectivas actividades; 

− a participação adequada das PME na cooperação transnacional, e nomeadamente 
das PME com utilização intensiva de conhecimentos, será objecto de especial 
atenção; para o efeito, e seguindo a antevisão do Parlamento Europeu, o objectivo 
consistirá em permitir que as PME beneficiem de pelo menos 15% do 
financiamento disponível ao abrigo da vertente "Cooperação" do Programa; 
todavia, o Conselho não aprovou a alteração do Parlamento Europeu tendente a 
estipular o financiamento das plataformas tecnológicas europeias com vista a 
incrementar a participação das PME, uma vez que para a realização de tal meta 
preconiza uma abordagem baseada em  projectos; 

− relativamente às iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC), o Conselho aceitou a 
alteração do Parlamento Europeu que adita critérios adicionais para a instauração 
das mesmas; a natureza das ITC terá assim de ser claramente definida, sobretudo 
quanto a questões relacionadas com  autorizações financeiras, duração do 
envolvimento dos participantes, disposições relativas à celebração e rescisão dos 
contratos e direitos de propriedade intelectual; além disso, serão desenvolvidos 
intensos esforços para garantir que funcionem com transparência e que qualquer 
concessão de financiamento comunitário a iniciativas tecnológicas conjuntas seja 
efectuada com base nos princípios da excelência e da concorrência; 
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− na primeira prioridade (saúde), e para dar resposta às preocupações manifestadas 
pelo Parlamento Europeu, foi aceite um âmbito de investigação mais vasto, 
nomeadamente através da inclusão de: investigação em pós-genómica, novas 
ferramentas preventivas para a medicina regenerativa, novas estratégias de 
vectorização, modelização de sistemas complexos, doenças relacionadas com a 
idade, incluindo demência, hepatite C e epidemias novas ou em vias de 
reaparecimento, como a SARS, doenças reumatóides e doenças do sistema 
músculo-esquelético, aspectos da medicina paliativa, segurança dos doentes e 
melhor utilização dos medicamentos, incluindo alguns aspectos de 
farmacovigilância e medicamentos complementares e alternativos cientificamente 
testados, investigação em regimes de cuidados de saúde, incluindo estratégias de 
cuidados domiciliários e avaliação do custo, eficácia e benefícios de diversas 
intervenções, bem como investigação em estilos de vida e factores ambientais e 
sua interacção com a medicação;  

− na  segunda prioridade (alimentação, agricultura e biotecnologia) o objectivo foi 
valorizado, passando a incluir: desafios ambientais, aquicultura, contextos 
costeiros e resposta a necessidades dietéticas específicas dos consumidores; as 
acções foram alargadas à bioinformática, à utilização sustentável da 
biodiversidade, aos recursos biológicos de meios terrestres, incluindo fertilidade 
dos solos, à fitossanidade, aos estudos epidemiológicos, às doenças ligadas aos 
alimentos para animais e a outras ameaças para a sustentabilidade e segurança da 
produção dos alimentos, incluindo as alterações climáticas; 

− a terceira prioridade (tecnologias da informação e da comunicação) foi reforçada 
mediante: desenvolvimento das alterações propostas pelo Parlamento Europeu 
através da inclusão da inovação e da criatividade em matéria de produtos, serviços 
e  processos, da redução do fosso digital e da exclusão social, das necessidades de 
pessoas com necessidades especiais, incluindo os idosos, da  promoção da 
acessibilidade e transparência da governação e dos processos de desenvolvimento, 
da gestão da ITD e das comunicações, dos produtos e serviços inovadores e de 
grande valor com base nas TIC , das actividades de investigação domínio das TIC 
baseadas no modelo de desenvolvimento de "fonte aberta", de  diversas vias 
exploratórias  e modelos empresarias  resultantes da investigação no domínio das  
TIC, da fotónica, do software de código-fonte aberto (Free, Libre and Open 
Source Software, FLOSS), de questões de sustentabilidade no campo da 
electrónica, da exploração dos efeitos quânticos, do armazenamento, da 
matemática, da cooperação natural, do melhoramento das disposições relativas aos 
cuidados de saúde, do espaço de informação sobre saúde para a gestão de 
conhecimentos, da vertente ecológica da mobilidade e do acesso aos conteúdos 
digitais interactivos; 
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− acessibilidade e utilização, ao longo do tempo, de recursos e bens científicos num 
ambiente multilingue/multicultural, empoderamento de pequenas e médias 
organizações e comunidades, indústrias tradicionais e optimização; além disso, e 
contrariamente à proposta inicial da Comissão, a função da investigação em 
tecnologias futuras e emergentes foi alargada, tendo passado a constituir parte 
integrante de todas as acções abrangidas por esta prioridade e nela deixado de 
constituir uma acção única; 

− na quarta prioridade (nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias 
de produção), a fundamentação foi alargada para incluir o seguinte: produção de 
electricidade, energia, cerâmicas e nanomedicina; as acções foram alargadas ao 
fabrico de materiais e componentes de base, aos componentes nanométricos de 
precisão, ao acompanhamento e à detecção, aos nanocompósitos, às 
geotecnologias e às tecnologias ópticas, ao calçado e ao aço. 

− na  quinta prioridade (energia), a fundamentação e as acções foram reforçadas, 
tendo passado a incluir: o apuramento de soluções adequadas e oportunas para 
sistemas energéticos – dada a natureza finita das reservas convencionais de petróleo 
e de gás natural – ; a procura de custos energéticos comportáveis para os cidadãos 
e as indústrias, uma referência aos Livros Verdes respectivamente de 2005 
e 20066, a liderança mundial da Europa numa série de tecnologias de eficácia 
energética, a produção de electricidade a partir de resíduos, a produção de 
combustíveis a partir da biomassa e de resíduos, o armazenamento, a distribuição 
e a utilização de combustíveis  neutros em termos de carbono – e em especial os 
biocombustíveis destinados à produção de electricidade –, as instalações 
altamente eficazes e económicas de produção de electricidade e/ou calor com 
emissões quase nulas, graças nomeadamente ao armazenamento subterrâneo, o 
desenvolvimento e a demonstração de outras tecnologias de conversão de 
combustíveis sólidos produzindo também  vectores de energia alternativos  e 
combustíveis gasosos ou líquidos, a elaboração de opções de armazenamento de 
energia, a redução do consumo primário e final de energia nos edifícios e 
transportes, o recurso a tecnologias de energias novas e renováveis e a medidas e 
sistemas de medição da gestão da procura de energia e o apoio científico à 
elaboração de políticas sectoriais; além disso, no que se refere à poligeração, 
atendendo à limitação dos recursos o Conselho considerou adequado integrá-la 
por agora na acção "Eficiência energética e poupança de energia" e não lhe 
atribuir o carácter de acção separada, como proposto pelo Parlamento Europeu. 

                                                 
6  Livro Verde de 2005 sobre a eficiência energética (COM (2005)265), 
 Livro Verde de 2006 "Estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e segura 

(COM (2006) 105). 
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− Na sexta prioridade (Ambiente, incluindo as alterações climáticas), o Conselho 

seguiu a orientação do Parlamento Europeu, alargando o objectivo de forma a 

incluir: o clima e a adaptação das pressões ambientais, e a fundamentação de 

modo a abranger a construção e as pescas, referências à Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), à Convenção das 

Nações Unidas de Combate à Desertificação e à Convenção de Estocolmo sobre 

Poluentes Orgânicos Persistentes; o contributo das tecnologias ambientais para o 

consumo e a produção sustentáveis; o património natural; e uma competitividade 

acrescida, garantindo simultaneamente um futuro mais sustentável para as 

gerações vindouras. As actividades foram ampliadas, abrangendo agora o 

funcionamento das regiões polares; as interacções globais e regionais; a atmosfera 

como parte das interacções; os efeitos da subida do nível do mar em zonas 

costeiras e o impacto em zonas particularmente sensíveis; a melhoria da previsão; 

a inclusão nas catástrofes climáticas das secas, incêndios florestais, aluimentos de 

terras, avalanches e outros fenómenos extremos; o impacto das catástrofes 

relacionadas com perigos geológicos e climáticos; a melhoria das estratégias de 

gestão, também no âmbito de uma abordagem multi-riscos; o controlo de espécies 

alógenas invasoras, a protecção das lagoas; a preservação da paisagem; os 

produtos sustentáveis; a protecção, conservação e reforço do património cultural, 

incluindo o habitat humano; estratégias de ensaio alternativas, e em particular os 

métodos de ensaio de produtos químicos industriais sem recurso a animais; 

instrumentos de avaliação por terceiros; a avaliação, exploração e gestão dos 

recursos naturais; e as diferentes escalas de observação; 

− A sétima prioridade (Transportes, incluindo a aeronáutica) foi aperfeiçoada, 

abrangendo agora: os benefícios para todos os cidadãos; a relevância dos 

transportes para o ambiente; as interacções de embarcações ou infra-estruturas; a 

interoperabilidade e intermodalidade dos transportes por via navegável; aeronaves 

de menor dimensão para diferentes aplicações; uma manutenção inovadora; 

reparação e revisão; combinações acessíveis de tecnologias; transportes de 

superfície sustentáveis; aplicações em transportes como o hidrogénio e as pilhas 

de combustível, tendo em conta considerações de rentabilidade e eficiência 

energética; a logística; meios de transporte menos poluentes; manutenção das 

infra-estruturas; e o EGNOS; 
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− a oitava prioridade (ciências socioeconómicas e ciências humanas) foi alargada para incluir: 

as alterações demográficas, a definição de medidas regulamentares em domínios culturais, 

científicos e tecnológicos, bem como no da igualdade dos géneros, os bens intangíveis, a 

coesão regional, o impacto socioeconómico das políticas e da legislação comunitárias, a 

conciliação da vida profissional com a vida familiar, as questões relacionadas com as pessoas 

com deficiências, as desigualdades, a etnicidade e o pluralismo religioso, as regiões em 

desenvolvimento, o incentivo à paz, o futuro desenvolvimento da UE alargada, o papel da 

sociedade civil e a divulgação do conhecimento; 

− na nona prioridade (espaço), as explicações foram alargadas para incorporar: a silvicultura, a 
saúde, os efeitos tecnológicos derivados e a indispensabilidade das aplicações espaciais numa 
sociedade de alta tecnologia, a exploração eficiente dos bens espaciais em coordenação com 
bens in situ, incluindo bens aéreos, bem como missões rentáveis. Alargaram-se as actividades 
para incluir a vigilância in situ, o apoio à integração e à harmonização dos dados do GMES 
(com base em satélites e in situ, nomeadamente terrestres, ou a bordo de navios ou 
aeronaves), o desenvolvimento de sistemas espaciais para fins de prevenção e gestão de riscos 
e de todos os tipos de situações de emergência, reforçando a convergência com os sistemas 
não espaciais, a maximização do valor acrescentado científico graças a sinergias com 
iniciativas da ESA ou das agências espaciais dos Estados-Membros no domínio da exploração 
do espaço e a facilitação do acesso aos dados científicos, a coordenação de esforços no 
sentido do desenvolvimento de telescópios e detectores espaciais e da análise dos dados 
relacionados com as ciências espaciais e a biomedicina. 

− na décima prioridade (segurança), melhorou-se o objectivo para incluir as catástrofes naturais 
e a vida privada. A fundamentação alargada inclui o apoio à política comunitária no domínio 
da saúde e salienta que a investigação no domínio da segurança deve incidir nas capacidades 
da União em matéria de fiscalização e difusão de informações e conhecimentos sobre ameaças 
e incidentes, bem como nos sistemas que permitam avaliações de melhor qualidade e um 
melhor controlo das situações graças a uma utilização mais eficaz dos sistemas comuns de 
TIC no âmbito de diferentes operações. Foram alargadas as actividades para incluírem 
métodos de identificação rápida, o restabelecimento da segurança em caso de crise, a 
supervisão e o apoio a diversas operações de gestão de emergências, a interconectividade dos 
sistemas de segurança, informações classificadas, recolha de informações e segurança interna, 
a investigação orientada para a realização de missões relacionadas com as dimensões 
culturais, sociais, políticas e económicas da segurança, o papel dos valores humanos e da 
elaboração de políticas, e bem assim da psicologia do terrorismo e respectivo contexto social. 
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ii. Ideias 

 

O Conselho seguiu o Parlamento Europeu, permitindo a rápida criação do 

Conselho Europeu de Investigação (CEI), composto por um Conselho 

Científico independente e uma estrutura de execução específica. Com base 

nas alterações do PE, ainda ampliou mais o texto, para que dele conste o 

seguinte: a gestão do CEI será assegurada por pessoal recrutado para o 

efeito e cobrirá unicamente os custos administrativos reais, os representantes 

do Conselho Científico garantirão a diversidade dos domínios de 

investigação e serão nomeados por um mandato de quatro anos, renovável 

uma vez, segundo um sistema rotativo; estabelecerá uma estratégia 

científica global, será plenamente responsável pelas decisões sobre o tipo de 

investigação a financiar e estabelecerá ainda um código de conduta que 

abordará, designadamente, a questão de saber como evitar os conflitos de 

interesses; as despesas administrativas e com pessoal do CEI (Conselho 

Científico e estrutura de execução específica) coadunar-se-ão com uma  

gestão simples e dotada de uma boa relação de custo/eficácia; a Comissão 

assegurará que o CEI actue de acordo com os princípios da excelência 

científica, da autonomia, da eficiência e da transparência e elaborará um 

relatório anual sobre as operações do CEI e a realização dos objectivos 

previstos e apresentá-lo-á ao Parlamento Europeu e ao Conselho; e o 

Conselho Europeu de Investigação  terá a faculdade de realizar os seus 

próprios estudos estratégicos a fim de preparar e apoiar as suas actividades 

operacionais.  

 

Todavia, o Conselho decidiu-se por uma abordagem mais flexível do que a 

do Parlamento Europeu no tocante à estrutura do CEI. Por conseguinte, só 

será decidida a adopção de uma estrutura baseada numa agência de 

execução ou baseada no artigo 171.º do Tratado após a avaliação intercalar 

do Programa-Quadro, prevista o mais tardar até 2010, em cujo contexto uma 

revisão independente das estruturas do CEI se debruçará explicitamente 

sobre as vantagens e desvantagens de ambas as estruturas, com base em 

critérios de excelência científica, autonomia, eficiência e transparência. 
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iii. Pessoas 

O Conselho aceitou a grande maioria das alterações do Parlamento Europeu 

e ainda melhorou o texto, por forma a incluir: os ensinamentos colhidos com 

as acções do programa "Marie Curie", no âmbito de anteriores programas-

-quadro, e as suas repercussões no Espaço Europeu de Investigação; a 

investigação especificamente dedicada aos jovens; uma maior participação 

de investigadores; um mercado europeu do trabalho aberto aos 

investigadores e isento de todas as formas de discriminação; medidas 

especiais para estimular os investigadores em início de carreira e apoiar as 

fases iniciais da carreira científica, a par de medidas para reduzir a "fuga de 

cérebros"; a dinamização de centros de excelência em toda a União 

Europeia; sinergias com outras políticas comunitárias e o alargamento das 

suas competências científicas e genéricas, designadamente as que se 

relacionam com as transferências de tecnologias e o espírito empresarial. 

 

iv. Capacidades 

Apesar de manter a proposta da Comissão de um modo geral, o Conselho 

decidiu incluir o desenvolvimento coerente das políticas como uma 

actividade separada realizada nesta parte do programa-quadro em vez de a 

manter transversalmente às outras actividades no programa "Capacidades". 

 

Com base nas alterações do Parlamento Europeu, o Conselho clarificou 

ainda mais e alargou o âmbito de determinadas actividades, a saber: 

− na actividade "infra-estruturas de investigação", alargou-se o objectivo 
para incluir o contributo para o desenvolvimento do Espaço Europeu 
de Investigação. Foram alargadas as actividades para incluir também o 
acesso dos investigadores do sector industrial e das PME a infra-
-estruturas de investigação de elevado desempenho; a evolução e o 
desenvolvimento da conectividade global; normas abertas de 
interoperabilidade e o potencial de excelência científica das regiões da 
convergência e das regiões ultraperiféricas no que diz respeito a novas 
infra-estruturas. No tocante aos critérios de financiamento, o Conselho 
alargou a lista para incluir a contribuição para a capacidade de 
desenvolvimento tecnológico, a contribuição para o desenvolvimento 
de pólos de excelência centrados na investigação e a possibilidade de 
recurso a empréstimos do BEI e aos Fundos Estruturais; 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  CFS/jv 14 
 DG C III  PT 

 

− na actividade "investigação em benefício das PME", o Conselho 
seguiu o Parlamento Europeu por forma a incluir os seguintes 
objectivos: colmatar o fosso entre investigação e inovação, reforçar a 
exploração da investigação; fornecedores de investigação; 
complementaridade com o Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação, bem como com os demais programas comunitários e 
apoio a subvenções nacionais para a fase exploratória; 

− na actividade "regiões do conhecimento", o Conselho alargou o 
âmbito por forma a incluir: a emergência e a criação mais fáceis de 
pólos regionais que contribuam para o desenvolvimento do Espaço 
Europeu de Investigação; o apoio às regiões do conhecimento 
emergentes; a relação com os fundos Estruturais e as sinergias com os 
programas comunitários assim como com os correspondentes 
programas nacionais e regionais; 

− na actividade "potencial de investigação", clarificaram-se as 
actividades para incluir as sinergias com o Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação, a fim de promover a comercialização 
regional de IDT, em cooperação com a indústria; 

− na actividade "ciência na sociedade", o Conselho alargou as 
actividades para incluir: medidas que tornem as publicações 
científicas mais acessíveis ao público que as queira consultar; a 
promoção do papel da mulher na investigação e em organismos 
científicos de tomada de decisões; a criação de um ambiente isento de 
estereótipos que desperte a curiosidade dos jovens pela ciência; a 
promoção da plena participação dos jovens na ciência; uma melhor 
interacção comunicativa e uma melhor compreensão mútua entre o 
mundo científico e o público mais vasto; uma melhor apresentação do 
trabalho científico e o apoio às publicações científicas; 
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− nas "actividades de cooperação internacional", o Conselho determinou 

que as actividades levadas a cabo pela INTAS, que deverá encerrar até 
ao final de 2006, serão retomadas neste programa, bem como nos 
programas específicos "Cooperação" e "Pessoas". Tornou ainda o 
objectivo extensivo à facilitação de contactos com parceiros de países 
terceiros com o intuito de proporcionar melhor acesso à investigação 
levada a cabo no mundo e a parte das actividades extensiva à inclusão 
acções de cooperação específica de interesse mútuo.  

 

v. Acções não-nucleares do Centro Comum de Investigação (CCI) 

O Conselho clarificou a fundamentação para incluir a coordenação das 

acções desta secção com a investigação realizada no âmbito dos temas do 

programa específico "Cooperação", a fim de evitar a sobreposição e 

duplicação. Alargaram-se as actividades para incluir o apoio 

científico/técnico ao desenvolvimento de procedimentos de avaliação e de 

gestão de riscos como instrumento de ajuda ao processo decisório europeu; 

as competências e o papel nas actividades de investigação do GMES e no 

desenvolvimento de novas aplicações neste domínio; bem como o 

desenvolvimento e a validação de estratégias alternativas e, em particular, 

de métodos de ensaio que não envolvam animais, em todas as áreas de 

investigação relevantes. 

 

(c) Montante global e repartição de fundos 

 

Na sequência da celebração do Acordo interinstitucional entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa 

gestão financeira 7, o orçamento de EUR 72 726 milhões inicialmente 

proposto para o 7.º Programa-Quadro teve de ser reduzido, procurando 

embora manter a ênfase adequada e a massa crítica. O Conselho manteve a 

proposta alterada da Comissão para o montante global máximo de 

EUR 50 521 milhões, de acordo com o parecer do Parlamento Europeu, 

embora tenha proposto as seguintes alterações à repartição deste valor: 

 

                                                 
7  JO C 139 de 14.6.2006. 
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− Na parte relativa à "Cooperação", o Conselho seguiu as alterações do 
Parlamento Europeu no sentido de aumentar o financiamento dos 
domínios temáticos com grandes potencialidades para melhorarem a 
competitividade europeia, em especial a primeira prioridade (saúde), a 
quinta (energia) e a oitava (ciências socioeconómicas e ciências 
humanas), embora de forma desigual. Na sequência da cisão do tema 
"segurança e espaço" em duas prioridades separadas, o Conselho 
decidiu reservar menos EUR 80 milhões para a segurança do que para 
o espaço, por considerar que as competências comunitárias neste 
domínio continuam a ser muito limitadas; 

 
− Na parte relativa às "Capacidades", o Conselho seguiu o Parlamento 

Europeu no sentido de cortar o financiamento proposto para as "infra-
-estruturas de investigação", tendo em vez disso aumentado 
substancialmente o financiamento destinado à "investigação em 
benefício das PME". Todavia, considera que as actividades incluídas 
na parte "Capacidades" constituem um elemento essencial do 
Programa-Quadro, porquanto apoiam aspectos fundamentais das 
capacidades europeias de investigação e inovação, pelo que sofreram 
uma redução consideravelmente menor do que previsto pelo 
Parlamento Europeu; 

 
− Quanto às "Ideias" e "Pessoas", o Conselho manteve o financiamento 

proposto pela Comissão, e por isso não seguiu as alterações do 
Parlamento Europeu que aumentou o financiamento para ambas as 
partes do Programa-Quadro às custas de cortes no financiamento 
destinado às "Capacidades". 

 

2. Posição do Conselho sobre as alterações do Parlamento Europeu 

 

A posição comum do Conselho incorpora um grande número de alterações do 

Parlamento Europeu (232 das 326 propostas) integralmente, quanto ao fundo ou 

em parte, por vezes modificando-as ou transferindo-as para outro local, e 

frequentemente na formulação proposta pela Comissão na sua proposta alterada, 

como foi amplamente explanado. 
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a) A posição comum do Conselho incorpora as seguintes alterações, 

integralmente ou quanto ao fundo: 

 

– 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 

76, 88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 

162, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 

214, 215, 216, 221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 

294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

b) A posição comum do Conselho incorporou em princípio ou em parte as 

seguintes alterações: 

 

– 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 

63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 

89, 90, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 

140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 

196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 

222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 

269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 

313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) O Conselho seguiu a Comissão ao não incorporar as seguintes alterações: 

 

– 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 

57, 61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 

118, 133, 134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 

176, 191, 194, 212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 

258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 

285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 

349, 360. 
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IV. CONCLUSÃO 

 

Ao definir a sua Posição Comum, o Conselho teve plenamente em conta a proposta da 

Comissão e o parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura. Foi incorporado na posição 

comum um número considerável de alterações, integralmente ou em parte, para ir ao encontro 

das principais preocupações do Parlamento Europeu. O Conselho considera que a sua posição 

comum constitui um texto bastante equilibrado e espera realizar um debate frutuoso com o 

Parlamento Europeu, tendo em vista a célere aprovação do Sétimo Programa-Quadro e das 

respectivas medidas de execução (a saber, regras de participação e programas específicos). 

 

––––––––––––––– 
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DECLARAÇÃO DA ALEMANHA 
 
A Alemanha saúda o Sétimo Programa-Quadro enquanto importante instrumento para reforçar os 
fundamentos científicos e tecnológicos da Comunidade e para promover a sua competitividade em 
importantes áreas temáticas. 
 
A protecção da dignidade humana e o direito à vida exigem a protecção exaustiva da vida humana 
desde o momento da sua criação. Assim, o apoio da União Europeia à investigação não deve 
proporcionar quaisquer incentivos para matar embriões. 
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A Alemanha saúda assim a declaração da Comissão Europeia de continuar a prática do 6.º PQ, e de 
não propor ao Comité de Regulamentação competente nos termos do 7.º PQ quaisquer projectos de 
financiamento que prevejam a destruição de embriões humanos. 
 
Embora considere ainda insuficientes as disposições relativas à investigação com embriões 
humanos e células estaminais embrionárias humanas, a Alemanha aprova o Sétimo 
Programa-Quadro devido à sua considerável importância para a investigação europeia e para o 
desenvolvimento social na União Europeia. Ao fazê-lo, a Alemanha entende que, sem prejuízo da 
revisão desta área, planeada para meados do Sétimo Programa-Quadro de Investigação, o acordo 
presentemente alcançado relativamente à proibição de financiar a obtenção de células estaminais 
embrionárias humanas a partir de embriões humanos continuará a ser válido após esse prazo, devido 
à sua importância fundamental. 
 
 

DECLARAÇÃO DA ÁUSTRIA 
 

Em princípio a Áustria apoia o 7.º Programa-Quadro de Investigação como um importante 

instrumento para reforçar as bases científicas e tecnológicas da Comunidade e para melhorar a 

competitividade europeia. 

 

No que se refere a questões bioéticas no 7.º Programa-Quadro, a Áustria sempre defendeu o 

financiamento por fundos comunitários de investigação eticamente inquestionável sobre células 

estaminais adultas. 

 

Mais uma vez, a Áustria sublinha a sua posição, já frequentemente manifestada, de que as 

actividades que impliquem o uso de embriões humanos não devem ser financiadas pelo 

7.º Programa-Quadro de Investigação. A Áustria tem uma posição estritamente contrária a este tipo 

de investigação por razões éticas fundamentais. 

 

A Áustria lamenta que o artigo 6.º da Decisão relativa ao 7.º Programa-Quadro permita o 

financiamento de investigação sobre células estaminais embrionárias humanas. Assim, a Áustria 

não pode concordar com a totalidade do 7.º Programa-Quadro da CE. 
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DECLARAÇÃO DA POLÓNIA 
 
A Polónia reconhece que o 7.º Programa-Quadro é um elemento chave da Estratégia de Lisboa 
renovada, envolvendo a parceria para o crescimento e o emprego. O Programa representa um passo 
importante para a construção da sociedade do conhecimento, aumentando a competitividade e 
fomentando o progresso social e económico em toda a UE. 
 
A Polónia considera em especial altamente importantes a criação do Conselho Europeu de 
Investigação, a atribuição de fundos significativos à investigação básica e o financiamento 
prioritário para os jovens talentos mais brilhantes. Tendo em conta o interesse comum da Europa, 
a Polónia tem apoiado e apoiará o aumento dos fundos destinados à investigação 
no 7.º Programa-Quadro. 
 
A Polónia contribuiu decididamente para a realização da Estratégia de Lisboa e para a criação do 
Espaço Europeu de Investigação. O nosso objectivo é continuar essas actividades e apoiar todos os 
passos realizados a este propósito pela Comunidade; Além disso, a Polónia tem em grande 
consideração os esforços feitos até à data pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho na preparação da proposta de decisão relativa ao 7.º Programa-Quadro. Gostaríamos de 
demonstrar claramente esta apreciação, votando favoravelmente à proposta. 
 
No entanto, durante os debates sobre os pormenores de implementação do Programa, a Polónia 
assinalou constantemente que as actividades de investigação que impliquem qualquer uso de células 
estaminais embrionárias humanas ou de embriões humanos constituem um desvio das normas 
morais básicas. Mais ainda, tendo em conta a falta de conhecimentos suficientes sobre as potenciais 
consequências a longo prazo desse tipo de investigação, a Polónia indicou em numerosas ocasiões 
que não poderia concordar com o financiamento da UE para esse fim. Infelizmente, na sua versão 
actual, o artigo 6.º da decisão relativa a 7.º Programa-Quadro permite o financiamento desse tipo de 
investigação. 
 
Assim, tendo em conta os princípios éticos fundamentais e os outros argumentos acima expostos, 
a Polónia não pode concordar com o financiamento da UE a actividades de investigação que 
envolvam o uso de células estaminais embrionárias ou de embriões humanos. Pedimos assim à 
Presidência e à Comissão Europeia que retirem este aspecto do texto actualmente debatido da  
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decisão relativa ao 7.º Programa-Quadro, para uma análise separada. Essa diligência permitiria à 
Polónia apoiar a proposta convenientemente alterada. 
 
 

DECLARAÇÃO DE PORTUGAL 
 
O texto de compromisso que foi adoptado constitui naturalmente um progresso para a adopção 
do 7.º PQ. No entanto, devemos denunciar as limitações que este debate evidenciou relativamente 
ao desenvolvimento da investigação biomédica na Europa. Congratulamo-nos com a aceitação da 
investigação sobre células estaminais embrionárias no 7.º Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (IDT), mas não podemos deixar de lamentar a incoerência de tentar 
ocultar a necessidade de obter essas células embrionárias. 
 
O facto de excluir dos projectos de IDT o apoio a mecanismos de obtenção de células estaminais 
embrionárias oculta precisamente a parte do processo de IDT que exige um exame ético mais 
rigoroso. 
 
 

DECLARAÇÃO DE MALTA 
 
Em princípio, Malta apoia o 7.º Programa-Quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Demonstração (2007-2013), porquanto constitui um importante instrumento que reforça de maneira 
tangível a investigação da UE, que constitui um motor eficaz da inovação e do crescimento. 
 
No entanto, Malta, defende que à protecção da dignidade humana e ao direito à vida se deve 
conferir a mais elevada protecção possível desde a concepção. A este respeito, Malta sublinha que 
as actividades que implicam a utilização de células estaminais embrionárias ou de embriões não 
deviam ter sido incluídas no âmbito deste programa financiado com dinheiros públicos da UE. 
 
Embora aprecie a declaração da Comissão de que prosseguirá a prática actual de não submeter ao 
Comité Regulador do 7PQ propostas relativas a projectos que incluam actividades de  
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investigação que impliquem a destruição de embriões humanos, incluindo a obtenção de células 
estaminais, Malta considera que tal não é suficiente, por permitir ainda a possibilidade de a 
Comunidade financiar fases subsequentes que envolvam células estaminais embrionárias humanas. 
 
A este respeito, Malta lamenta que o 7.º Programa-Quadro não trate adequadamente as 
preocupações éticas relativas à investigação com embriões humanos e células estaminais 
embrionárias humanas. Perante o exposto, Malta não pode aprovar o 7.º Programa-Quadro na sua 
globalidade, votando, por consequência, contra a posição comum do Conselho. 
 
 

DECLARAÇÃO DA LITUÂNIA 
 
A Lituânia reconhece a importância e o valor acrescentado do 7.º Programa-Quadro para a 
competitividade europeia e a I&D e acolhe favoravelmente e aprova o programa. 
 
No entanto, a Lituânia não pode aceitar o artigo 6.º que permite o financiamento comunitário de 
investigação sobre células estaminais embrionárias humanas, pois considera que esta investigação 
viola valores éticos fundamentais. 
 
Daí decorre que a Lituânia não está em condições de votar a favor da proposta de 
7.º Programa-Quadro. 
 
 

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 
 
Para o 7.º Programa-Quadro, a Comissão Europeia propõe continuar com o mesmo enquadramento 
ético que no 6.º Programa-Quadro para as decisões relativas ao financiamento da UE à investigação 
sobre células estaminais embrionárias humanas. 
 
A Comissão Europeia propõe a continuação deste enquadramento ético por o mesmo ter 
desenvolvido, com base na experiência, uma abordagem responsável para uma área científica muito 
promissora, e ter provado funcionar satisfatoriamente no contexto de um programa de investigação 
no qual participam investigadores de muitos países, com situações regulamentares muito diversas. 
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1) A decisão relativa ao 7.º Programa-Quadro exclui explicitamente do financiamento 
comunitário três domínios de investigação: 
 
● Actividades de investigação que visam a clonagem humana para fins reprodutivos; 
● Actividades de investigação destinadas a modificar o património genético dos seres 

humanos, susceptíveis de tornar tais modificações hereditárias; 
● Actividades de investigação destinadas a criar embriões humanos exclusivamente para fins 

de investigação ou de obtenção de células estaminais, nomeadamente através da 
transferência nuclear de células somáticas. 

 
2) Não será financiada nenhuma actividade que seja proibida em todos os Estados-Membros. 

Não será financiada num Estado-Membro nenhuma actividade que nele seja proibida. 
 
3) A decisão relativa ao 7.º PQ e as disposições de enquadramento ético que regem o 

financiamento comunitário da investigação sobre células estaminais embrionárias humanas 
não implicam de forma alguma um juízo de valores sobre o quadro regulamentar ou ético que 
rege essa investigação nos Estados-Membros. 

 
4) No convite à apresentação de propostas, a Comissão Europeia não solicita explicitamente o 

uso de células estaminais embrionárias humanas. O uso de células estaminais humanas, quer 
adultas quer embrionárias, se for o caso, depende do julgamento dos cientistas em vista dos 
objectivos que pretendem atingir. Na prática, a maior parte dos fundos comunitários para 
investigação sobre células estaminais é de longe destinada ao uso de células estaminais 
adultas. Não há razão para que tal se altere substancialmente no 7.º PQ. 

 
5) Todos os projectos que propõem a utilização de células estaminais embrionárias humanas 

deverão ser submetidos, com êxito, a uma avaliação científica durante a qual a necessidade de 
utilizar essas células para alcançar os objectivos científicos é analisada por peritos científicos 
independentes. 
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6) As propostas que passem com êxito a avaliação científica são seguidamente submetidas a um 

exame ético rigoroso organizado pela Comissão Europeia. Neste exame ético, são tidos em 
conta os princípios reflectidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e nas 
convenções internacionais relevantes, tal como a Convenção do Conselho da Europa sobre os 
Direitos do Homem e a Biomedicina assinada em Oviedo em 4 de Abril de 1997 e os seus 
protocolos adicionais e a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do 
Homem adoptada pela UNESCO. O exame ético serve também para verificar se as propostas 
respeitam as regras dos países em que será realizada a investigação. 

 
7) Em casos particulares, poderá poder-se-á proceder a um exame ético durante a execução do 

projecto. 
 
8) Todos os projectos que proponham a utilização de células estaminais embrionárias humanas 

deverão devem obter a aprovação dos comités de ética nacionais ou locais competentes antes 
do início do projecto. Todas as regras e procedimentos nacionais deverão ser respeitados, 
incluindo em questões como o consentimento parental, a ausência de incentivos financeiros, 
etc. Verificar-se-á se o projecto contém referências a medidas de autorização e controlo a 
tomar pelas autoridades competentes do Estado-Membro em que a investigação será 
realizada. 

 
9) As propostas que passem com êxito a avaliação científica, as análises éticas nacionais ou 

locais e o exame ético europeu serão apresentadas para aprovação, numa base casuística, aos 
Estados-Membros, reunidos sob a forma de Comité de Regulamentação. Não será financiado 
nenhum projecto que implique o uso de células estaminais embrionárias humanas que não 
obtenha a aprovação dos Estados-Membros. 

 
10) A Comissão Europeia continuará os seus trabalhos no sentido de tornar os resultados da 

investigação sobre células estaminais largamente acessíveis a todos os investigadores, para o 
máximo benefício dos pacientes em todos os países. 
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11) A Comissão Europeia apoiará acções e iniciativas que contribuam para a coordenação e a 

racionalização da investigação sobre células estaminais embrionárias humanas no contexto de 
uma abordagem ética responsável. A Comissão apoiará em particular um Registo Europeu de 
linhas de células estaminais embrionárias humanas. O apoio a esse Registo permitirá o 
controlo das células estaminais embrionárias humanas existentes na Europa, contribuirá para 
maximizar a sua utilização pelos cientistas, e poderá ajudar a evitar derivações desnecessárias 
de novas linhas de células estaminais. 

 
12) A Comissão Europeia prosseguirá a actual prática e que não apresentará ao Comité de 

Regulamentação propostas de projectos que incluam actividades de investigação que 
destruam embriões humanos, incluindo para obtenção de células estaminais. Excluir esta 
etapa da investigação do financiamento não impedirá o financiamento comunitário de etapas 
subsequentes que envolvam células estaminais embrionárias humanas. 

 
 

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO AD PONTO 3 B) 
 
A Comissão encara a colaboração estreita que actualmente existe entre os participantes europeus na 
investigação no domínio da energia de fusão como uma mais valia para a UE. A Comissão 
procurará assegurar que a estrutura da gestão da investigação no domínio da energia de fusão 
no 7.º PQ seja concebida em consulta estreita com a comunidade de investigadores. Será garantida a 
coordenação adequada entre as acções levadas a cabo pela Empresa Comum Europeia relacionadas, 
designadamente e como prioridade inicial, com a realização do ITER e outras acções levadas a cabo 
no âmbito da área temática "Investigação sobre energia de fusão" do 7.º PQ através da comunidade 
de investigadores, com o objectivo de aperfeiçoar os conhecimentos científicos e tecnológicos em 
energia de fusão. 
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2005/0043 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO  
AO PARLAMENTO EUROPEU 

 
nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 

 
respeitante à  

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao sétimo programa-quadro da 

Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007 a 2013) 

1. ANTECEDENTES 

Data de envio da proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(documento COM(2005) 119 final - 2005/0043 (COD) e 
2005/0044(CNS)): 

13 de Abril de 2005 

Data do parecer do Comité das Regiões: 16 de Novembro de 2005 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 14 de Dezembro de 2005 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 15 de Junho de 2006 

Data do envio da proposta alterada ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho 

28 de Junho de 2006 

Data da adopção da posição comum: 25 de Setembro de 2006 

2. POSIÇÃO DA COMISSÃO SOBRE A POSIÇÃO COMUM 

De acordo com o artigo 251.° do Tratado CE, a presente comunicação expõe a posição da 
Comissão sobre a posição comum do Conselho, adoptada por maioria qualificada em 25 de 
Setembro de 2006, referente ao sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento 
tecnológico, na sequência do acordo político obtido a 24 de Julho de 2006. Foi igualmente 
obtido um acordo político sobre o programa-quadro Euratom em 24 de Julho de 2006. 

Em termos gerais, a posição comum mantém a estrutura e o conteúdo do programa-quadro 
proposto pela Comissão e é, em termos gerais, altamente consistente com o parecer do 
Parlamento Europeu.  
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O Conselho integrou a grande maioria das alterações adoptadas no parecer do Parlamento 
Europeu em primeira leitura (15 de Junho de 2006) e aceites pela Comissão na sua proposta 
alterada1. 

3. OBSERVAÇÕES À POSIÇÃO COMUM 

A Comissão considera a posição comum como uma boa base para a continuação das 
negociações relativas ao programa-quadro com vista à obtenção de um acordo em segunda 
leitura. 

No que diz respeito ao orçamento, o Conselho (e o Parlamento Europeu) sancionaram o 
montante global de 50 521 milhões de euros que a Comissão apresentou na sua proposta 
alterada2, na sequência da conclusão em 17 de Maio de 2006 do acordo interinstitucional 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa 
gestão financeira3. 

No que diz respeito à repartição do orçamento, a posição comum é largamente consistente 
com a proposta alterada da Comissão e o parecer do Parlamento Europeu, com excepção de: 

– Na componente “Cooperação”: 

– O aumento dos montantes relativos a cinco temas: “Saúde”, “Nanociências, 
nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção”,”Energia” e 
“Ambiente”, bem como um pequeno aumento no tema “Ciências 
socioeconómicas e ciências humanas”; 

– A redução no tema “Segurança e espaço”. 

– Na componente “Capacidades”: 

– Uma redução importante em “Infra-estruturas de investigação”, bem como uma 
redução em “Ciência na sociedade”; 

– O aumento dos montantes relativos a “Investigação em benefício das PME” e 
“Potencial investigação”, bem como um pequeno aumento nas “Actividades de 
cooperação internacional”. 

Embora, exista uma correlação forte entre as actividades propostas e o orçamento proposto, o 
orçamento reduzido para as “Infra-estruturas” e para o tema “Segurança e espaço” poderão 
não permitir a plena implementação das actividades propostas na posição comum. 

No que diz respeito à estrutura do programa, a posição comum mantém as várias 
componentes do programa proposto pela Comissão, incluindo a incidência nos temas e a 
abordagem flexível do programa tendo em consideração a sua vigência de sete anos. A 
Comissão concorda que o desenvolvimento coerente de políticas deveria ser uma componente 
separada no programa “Capacidades”. Contudo, o Conselho, em consonância com o 

                                                 
1 COM (2006) 364 final, de 28.06.2006 
2 COM(2005) 119 final/2, de 24.05.2006 
3 JO C 139, de 14.06.2006, p. 1 
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Parlamento, dividiu o tema “Segurança e espaço” em dois temas, propondo assim dez temas. 
A Comissão considera que, com a manutenção destes dois domínios juntos, se poderia obter 
uma flexibilidade e sinergias significativas.  

Em termos do conteúdo da investigação, é transposta para a posição comum grande parte das 
alterações propostas pelo Parlamento e aceites pela Comissão na sua proposta alterada. Na sua 
proposta alterada, a Comissão tornou claro que, devido à redução do orçamento, a Comissão 
não incluiu alterações que resultariam num alargamento do âmbito dos temas e exigiriam 
assim maiores recursos. A Comissão considera que a posição comum respeita essencialmente 
este aspecto. No entanto, a inclusão do regime de “subvenções para a fase exploratória” 
destinado às PME na componente “Capacidades” não corresponde a este princípio. A 
Comissão considera que o orçamento deve ser concentrado exclusivamente no financiamento 
de projectos. 

A Comissão apoia o reforço do texto sobre as PME propondo medidas concretas nos temas, 
nomeadamente através de análise quantitativa e qualitativa, que a Comissão crê ser uma 
abordagem mais eficiente do que a definição de objectivos artificiais, pelo que não os 
integrou na proposta alterada.  

Questões importantes para o Parlamento Europeu foram as iniciativas tecnológicas conjuntas, 
bem como os programas “Ideias” e “Pessoas”.  

• No que se refere às iniciativas tecnológicas conjuntas, a posição comum inclui 
alterações dos critérios para a identificação de iniciativas tecnológicas conjuntas; 

• No que se refere ao programa “Ideias”, foram introduzidas clarificações 
importantes relativamente ao mandato, renovação e papel do Conselho Científico 
e às disposições relativas à gestão e ao pessoal, bem como a realização em 2010 
de uma revisão independente das estruturas e mecanismos do Conselho Europeu 
de Investigação, a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho; 

• No que se refere ao programa “Pessoas”, uma série de alterações inclui 
referências a ligações deste programa com outras componentes do 
programa-quadro e com outros programas comunitários, aditamentos que 
explicitam a dimensão internacional dessa componente do programa, indicações 
sobre o estabelecimento de condições de trabalho adequadas para os 
investigadores e indicações sobre o modo de co-financiamento. 

Finalmente, os critérios para o apoio a novas infra-estruturas de investigação estão mais 
pormenorizados e é reconhecida a importância dos aspectos regionais na construção. 

Na investigação relativa a células estaminais, a Comissão aceitou, na sua proposta alterada, a 
inclusão de um artigo sobre as áreas que não serão financiadas no âmbito do sétimo 
programa-quadro, em consonância com a alteração do Parlamento. Na sua posição comum, o 
Conselho incluiu igualmente este artigo e a Comissão apresentou uma declaração 
confirmando novamente a prática a seguir (ver anexo). 
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4. CONCLUSÃO 

A Comissão considera que a posição comum, adoptada por maioria qualificada em 25 de 
Setembro de 2006, apresenta uma forte convergência com as posições do Parlamento Europeu 
e da Comissão. A posição comum toma em consideração uma grande parte das alterações 
apresentadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura e integradas pela Comissão na sua 
proposta alterada. Por conseguinte, a Comissão apoia a posição comum. 
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ANEXO 

No que diz respeito ao sétimo programa-quadro, a Comissão Europeia propõe que se prossiga 
um quadro ético idêntico ao do sexto programa-quadro para a decisão sobre o financiamento 
comunitário da investigação relativa a células estaminais embrionárias humanas. 

A Comissão Europeia propõe que se prossiga este quadro ético dado que desenvolveu, com 
base na experiência adquirida, uma abordagem responsável numa área científica muito 
promissora e que comprovadamente funciona de forma satisfatória no contexto de um 
programa de investigação em que participa um grande número de investigadores de muitos 
países com quadros regulamentares muito diversos.  

(1) A decisão relativa ao sétimo programa-quadro exclui explicitamente do financiamento 
comunitário três áreas de investigação:  

• Actividades de investigação que visam a clonagem humana para fins 
reprodutivos;  

• Actividades de investigação destinadas a modificar o património genético dos 
seres humanos, susceptíveis de tornar tais alterações hereditárias;  

• Actividades de investigação destinadas a criar embriões humanos exclusivamente 
para fins de investigação ou de aquisição de células estaminais, nomeadamente 
através da transferência nuclear de células somáticas.  

(2) Não será financiada qualquer actividade que seja proibida em todos os Estados-
Membros. Não será financiada num Estado-Membro qualquer actividade que seja nele 
proibida. 

(3) A decisão relativa ao sétimo programa-quadro e as disposições sobre o quadro ético 
que rege o financiamento comunitário da investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas não implicam, de modo algum, um juízo de valor sobre o 
quadro regulamentar ou ético que rege essa investigação nos Estados-Membros.  

(4) Nos convites à apresentação de propostas, a Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células estaminais embrionárias humanas. A utilização, 
caso exista, de células estaminais humanas, sejam elas de embriões ou de adultos, fica 
ao critério dos cientistas em função dos objectivos que pretendem atingir. Na prática, a 
esmagadora maioria dos fundos comunitários atribuída à investigação de células 
estaminais destina-se à utilização de células estaminais adultas. Não há razão para uma 
alteração substancial desta situação no sétimo programa-quadro.  

(5) Cada projecto que propõe a utilização de células estaminais embrionárias humanas 
deve ser aprovado numa avaliação científica na qual seja aferida por cientistas 
independentes a necessidade de utilizar essas células estaminais para alcançar os 
objectivos científicos.  

(6) As propostas aprovadas na avaliação científica serão então sujeitas a um exame ético 
rigoroso organizado pela Comissão Europeia. Nesse exame ético, são tidos em conta 
os princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e em 
convenções internacionais relevantes, como a Convenção do Conselho da Europa 
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sobre Direitos Humanos e Biomedicina, assinada em Oviedo em 4 de Abril de 1997, e 
os seus Protocolos Adicionais e a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 
Direitos Humanos adoptada pela UNESCO. O exame ético serve igualmente para 
verificar se as propostas respeitam as regras dos países nos quais a investigação será 
efectuada.  

(7) Em casos especiais, o exame ético pode ser realizado no decurso do projecto.  

(8) Cada projecto que propõe a utilização de células estaminais embrionárias humanas 
deve solicitar a aprovação do comité nacional ou local de ética relevante antes do 
início do projecto. Devem ser respeitadas todas as regras e procedimentos nacionais, 
nomeadamente em matérias como a autorização parental, a ausência de incentivo 
financeiro, etc. Verificar-se-á se o projecto inclui referências a licenciamento e 
medidas de controlo a tomar pelas autoridades competentes dos Estados-Membros nos 
quais será realizada a investigação.  

(9) Uma proposta que passe na avaliação científica, nos exames éticos nacionais ou locais 
e no exame ético europeu será apresentada para aprovação, caso a caso, aos Estados-
Membros reunidos num comité de regulamentação. Não serão financiados projectos 
que impliquem a utilização de células estaminais embrionárias humanas e que não 
obtenham a aprovação dos Estados-Membros.  

(10) A Comissão Europeia continuará a trabalhar no sentido de tornar amplamente 
acessíveis a todos os investigadores os resultados da investigação sobre células 
estaminais financiada pela Comunidade, em benefício dos doentes em todos os países.  

(11) A Comissão Europeia apoiará acções e iniciativas que contribuam para uma 
coordenação e racionalização da investigação sobre células estaminais embrionárias 
humanas no âmbito de uma abordagem ética responsável. Em particular, a Comissão 
apoiará um registo europeu de linhas de células estaminais embrionárias humanas. O 
apoio à criação desse registo permitirá monitorizar as células estaminais embrionárias 
humanas existentes na Europa, contribuirá para maximizar a sua utilização pelos 
cientistas e poderá contribuir para evitar a derivação desnecessária de novas linhas de 
células estaminais. 

(12) A Comissão Europeia manterá a prática actual e não apresentará ao comité de 
regulamentação propostas de projectos que incluam actividades de investigação que 
destruam embriões humanos, nomeadamente para a aquisição de células estaminais. A 
exclusão do financiamento desta etapa da investigação não impedirá o financiamento 
comunitário de etapas subsequentes que envolvam células estaminais embrionárias 
humanas. 
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