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Alteração  1 

Maurice Ponga 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo 

da vida; sublinha que, por ano, 

100 milhões de pessoas ficam em situação 

de pobreza devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

1. Recorda a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, adotada ao 

nível das Nações Unidas em 25 de 

setembro de 2015, e o seu Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, 

«Assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades», bem como a meta 3.b, 

«proporcionar o acesso a medicamentos e 

vacinas essenciais a preços acessíveis»; 

salienta que, de acordo com a OMS, mais 

de um terço da população mundial, mais de 

50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

Or. fr 

 

Alteração  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

1. Recorda que o melhor estado de 

saúde que é possível atingir constitui um 

dos direitos fundamentais de todo o ser 

humano; recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 
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mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida, o que não pode ser alcançado sem 

um investimento eficiente e eficaz em 

ferramentas novas e aperfeiçoadas no 

domínio da prevenção, diagnóstico e 

tratamento; sublinha que, por ano, 100 

milhões de pessoas ficam em situação de 

pobreza devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 
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nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos seguros, eficazes e a preços 

razoáveis; 

Or. en 

 

Alteração  5 

Eleni Theocharous 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; devido às desigualdades, 

tais como níveis de educação inferiores e 

baixos rendimentos, e devido ao acesso 

limitado à informação, às infraestruturas 

limitadas e a uma acessibilidade do ponto 

de acesso muito reduzida em áreas rurais, 

juntamente com a falta de diagnóstico; 

Or. en 
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Alteração  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos, enquanto um número 

crescente de pessoas doentes nos países 

em desenvolvimento, especialmente na 

América Central e do Sul, reivindicam os 

seus direitos em matéria de saúde através 

dos tribunais; 

Or. en 

 

Alteração  7 

Notis Marias 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 

Projeto de parecer Alteração 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 

1. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, com 

nove objetivos quantitativos e quatro 

qualitativos, refere claramente que, até 

2030, todas as pessoas devem ter acesso a 

uma boa saúde física e mental ao longo da 
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vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; 

vida; sublinha que, por ano, 100 milhões de 

pessoas ficam em situação de pobreza 

devido a despesas de saúde 

desproporcionadas em relação aos seus 

rendimentos e, de acordo com a OMS, 

mais de um terço da população mundial, 

mais de 50 % em África, não tem acesso a 

medicamentos; solicita, por isso, que desde 

logo os medicamentos passem a ser 

tratados como um bem público e não 

como mercadorias; 

Or. el 

 

Alteração  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Reconhece que o desenvolvimento 

de medicamentos e a investigação médica 

constituem um negócio de muitos 

milhares de milhões de euros, o que 

revela a complexidade na disponibilização 

de acesso fácil aos medicamentos nos 

países em desenvolvimento, facto que 

aponta para a necessidade de uma 

legislação nacional e internacional 

apropriada de molde a remover os 

obstáculos que os países em 

desenvolvimento enfrentam no que toca 

ao acesso a medicamentos e cuidados de 

saúde; 

Or. en 

 

Alteração  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Regista com preocupação o facto 

de que, segundo a OMS, a maioria dos 

países de rendimento baixo ou médio 

carece de um quadro institucional com 

solidez suficiente para atenuar os preços 

elevados dos produtos farmacêuticos 

patenteados; salienta que o direito 

humano à saúde, que inclui o acesso à 

medicina e tecnologias da saúde, supera 

os DPI; recorda que, em consonância 

com o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável n.º 3, os governos têm o dever 

de desenvolver uma cobertura universal 

de saúde e de garantir que todos os 

cidadãos tenham acesso equitativo e a 

preços razoáveis à medicina e às 

tecnologias de saúde; em particular, 

considera que todos os governos têm o 

dever de: i) investir recursos públicos na 

ciência básica e na investigação e no 

desenvolvimento médicos; ii) desenvolver 

normas e sistemas que deem prioridade às 

práticas de I&D tendo em consideração as 

necessidades de saúde na perspetiva do 

doente; iii) promover a transparência e a 

coordenação dos esforços nas práticas de 

I&D; iv) garantir a acessibilidade dos 

preços e o acesso aos medicamentos; v) e 

criar os instrumentos jurídicos 

necessários para acompanhar e 

responsabilizar as empresas 

farmacêuticas em relação às suas 

responsabilidades em matéria de direitos 

humanos e de acesso aos medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  10 

Beatrix von Storch 

 

Projeto de parecer 

N.º1-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Realça que a ajuda ao 

desenvolvimento, incluindo no que diz 

respeito ao acesso a medicamentos, 

significa também ajudar os beneficiários 

a ajudarem-se a si próprios, e que é 

necessário dar às pessoas nos países em 

desenvolvimento a perspetiva de uma vida 

digna na sua pátria; salienta que a 

emigração de pessoas para a Europa 

devido a um acesso insuficiente a 

medicamentos não resolve os problemas 

no país de origem; solicita, por isso, que 

seja dada prioridade às medidas que 

podem ser apoiadas por empresas 

privadas locais em termos de investimento 

e a nível organizacional; apela, por 

conseguinte, a que seja prestado apoio a 

projetos de promoção do acesso a 

medicamentos, os quais possam ser 

prosseguidos pelos países beneficiários ou 

por empresas nacionais de forma 

autónoma, sem ajuda externa, após o fim 

do período de apoio ao projeto; 

Or. de 

Alteração  11 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Salienta que algumas das 

barreiras do acesso aos medicamentos nos 

países em desenvolvimento incluem a 

falta de infraestruturas, a má qualidade 

dos produtos farmacêuticos (que são 

prejudiciais e promovem a resistência ao 

medicamento), os recursos limitados, 

fracas políticas farmacêuticas, cadeias de 

abastecimento mal geridas, falta de 

trabalhadores devidamente 

profissionalizados na área de saúde, a 

fixação de preços e o acesso limitado aos 
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regimes de proteção social; sublinha, 

portanto, que a questão do acesso a 

medicamentos no mundo em 

desenvolvimento tem de ser vista num 

contexto mais amplo e exorta a UE a 

intensificar os esforços no sentido de 

melhorar as capacidades dos países e 

ajudá-los a criar sistemas de saúde 

funcionais, que visem a melhoria do 

acesso aos serviços, especialmente para as 

comunidades mais vulneráveis; 

Or. en 

 

Alteração  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Constata que o artigo 25.º da 

DUDH reconhece o direito de toda a 

pessoa «a um nível de vida suficiente para 

lhe assegurar e à sua família a saúde e o 

bem-estar» e que a constituição da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estipula que o exercício do direito ao mais 

elevado nível possível de saúde constitui 

um dos direitos fundamentais de cada ser 

humano, sem distinção de raça, religião, 

convicção política e condição económica 

ou social; 

Or. en 

 

Alteração  13 

Patrizia Toia 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Recorda que gozar do melhor 

estado de saúde possível é um dos direitos 

fundamentais de todas as pessoas; 

Or. it 

 

Alteração  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Recorda que um elevado nível de 

proteção da saúde humana deve ser 

assegurado na definição e execução de 

todas as políticas da União, tal como 

disposto no artigo 168.º do TFUE; 

Or. en 

 

Alteração  15 

Louis Michel 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Recorda a necessidade do combate 

aos medicamentos contrafeitos ou de 

qualidade inferior, presentes, em 

particular, nos países em 

desenvolvimento; sublinha que estes 

medicamentos constituem um crime conta 

a segurança humana; salienta que a 

contrafação está diretamente ligada ao 

crime organizado, permitindo o 

branqueamento de capitais e o 

financiamento de redes perigosas; insta a 

que os grupos farmacêuticos participem 
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neste debate; 

Or. fr 

 

Alteração  16 

Eleni Theocharous 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Recorda que o objetivo deve ser 

chegar a pessoas que precisam de 

cuidados de saúde, quando e onde 

precisarem, embora reconhecendo que a 

disponibilidade de medicamentos assim 

como todos os elementos dos sistemas de 

cuidados de saúde estão sujeitos a 

conflitos e emergências, caso em que os 

sistemas de resposta de emergência são 

considerados necessários para evitar e/ou 

responder de forma eficaz a um eventual 

surto; 

Or. en 

 

Alteração  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Salienta a importância do 

desenvolvimento de uma política de 

acesso abrangente a medicamentos que 

garanta que todas as políticas da UE 

(saúde pública a nível mundial, 

desenvolvimento, investigação e 

comércio) favorecem e são coerentes com 

o acesso a medicamentos a preços 

acessíveis tanto para os cidadãos da UE 

como para os países de rendimento baixo 
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ou médio; 

Or. en 

 

Alteração  18 

Beatrix von Storch 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Considera que, ao melhorar o 

acesso aos medicamentos nos países ACP, 

a ajuda da União Europeia deverá 

respeitar a Declaração da 21.ª sessão da 

Assembleia Parlamentar Paritária ACP 

(A (2010) 21584, de 20 de outubro de 

2010); 

Or. en 

 

Alteração  19 

Eleni Theocharous 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Salienta que a criação de fortes 

sistemas de vigilância e distribuição a 

todos os níveis, desde a comunidade ao 

distrito, a nível regional e nacional, 

suportada por serviços de laboratório de 

alta qualidade e por fortes sistemas 

logísticos poderia tornar o acesso aos 

medicamentos mais viável; refere que a 

transferência de tecnologias relacionadas 

com a saúde (acordos de licenciamento, 

prestação de informações, 

disponibilização de competências e 

capacidades de desempenho, de materiais 

técnicos e equipamentos) para os países 

em desenvolvimento pode permitir aos 
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países beneficiários a produção 

localmente e pode resultar no aumento do 

acesso ao produto e na melhoria do estado 

de saúde; 

Or. en 

 

Alteração  20 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Recorda que o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3, alínea 

b), exige de todos os países o apoio à 

investigação e ao desenvolvimento de 

vacinas e medicamentos para as doenças 

transmissíveis e não transmissíveis que 

afetam principalmente os países em 

desenvolvimento, assim como a 

disponibilização de acesso a 

medicamentos essenciais com preços 

acessíveis e a vacinas; insta as instituições 

da UE e os Estados-Membros a 

conferirem elevada prioridade a estas 

questões; 

Or. en 

 

Alteração  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Considera que levar a cabo um 

fornecimento de medicamentos eficaz nos 

países em desenvolvimento ainda constitui 

um desafio por resolver; considera que os 

medicamentos que salvam vidas não são 
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apenas mais um bem de consumo e, por 

essa razão, não devem ser 

regulamentados como tal; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Louis Michel 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Recorda que o investimento na 

saúde é um fator importante de 

desenvolvimento económico e um 

elemento determinante da coesão social; 

Or. fr 

 

Alteração  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-C. Observa que o atual sistema de 

I&D da UE na área da biomedicina, 

baseado nos monopólios de PI, 

demonstrou ser um fracasso a 

proporcionar acessibilidade a 

medicamentos essenciais à vida nos países 

em desenvolvimento e observa que a UE 

não recebeu um retorno suficiente do seu 

investimento público na investigação 

biomédica no que respeita à propriedade 

sobre os resultados da investigação; 

Or. en 
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Alteração  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-D (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-D. Apela à reestruturação do nosso 

sistema de I&D na área da biomedicina, a 

fim de o tornar capaz de desenvolver 

políticas eficazes de acesso aos 

medicamentos, no quadro da política de 

desenvolvimento da UE, e capaz de 

distribuir de forma eficaz a milhões de 

pessoas nos países em desenvolvimento 

medicamentos que salvam vidas e que se 

encontram atualmente excluídos do 

acesso; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-E (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 1-E. Recorda que os Países Menos 

Desenvolvidos são os mais afetados pelas 

doenças associadas à pobreza, em especial 

o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose, 

as doenças dos órgãos reprodutivos, bem 

como as doenças infeciosas e de pele; 

Or. en 

 

Alteração  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-F (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-F. Considera que a falta de acesso à 

saúde é o resultado tanto de um problema 

de acesso aos cuidados de saúde (devido 

não só à falta de estruturas e de técnicos 

de saúde, mas também à ausência de 

sistemas públicos de cuidados de saúde) 

como de acesso a tratamento; 

Or. en 

 

Alteração  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem 

acordos de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para 

se introduzir regras de propriedade 

intelectual (PI) TRIPS+ que alargam a 

proteção dos monopólios e a não se 

introduzir novas regras de aplicação da 

PI ou a proteção do investimento em 

detrimento do acesso aos medicamentos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem 

acordos de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para 

se introduzir regras de propriedade 

Suprimido 
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intelectual (PI) TRIPS+ que alargam a 

proteção dos monopólios e a não se 

introduzir novas regras de aplicação da 

PI ou a proteção do investimento em 

detrimento do acesso aos medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  29 

Maurice Ponga 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem 

acordos de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para 

se introduzir regras de propriedade 

intelectual (PI) TRIPS+ que alargam a 

proteção dos monopólios e a não se 

introduzir novas regras de aplicação da 

PI ou a proteção do investimento em 

detrimento do acesso aos medicamentos; 

2. Recorda a Declaração sobre o 

Acordo TRIPS e a Saúde Pública, 

adotada em 14 de novembro de 2001, 

segundo a qual era necessário executar e 

interpretar o Acordo TRIPS de modo 

favorável à saúde pública, nomeadamente 

incentivando em simultâneo o acesso aos 

medicamentos existentes e a criação de 

novos medicamentos; saúda, a este 

respeito, a decisão do Conselho TRIPS da 

Organização Mundial do Comércio de 

prolongar até janeiro de 2033 as 

derrogações aplicáveis aos PMD; 

Or. fr 

 

Alteração  30 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem 

acordos de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para 

se introduzir regras de propriedade 

intelectual (PI) TRIPS+ que alargam a 

2. Reconhece que a propriedade 

intelectual desempenha um importante 

papel no desenvolvimento de novos 

medicamentos e representa, por 

conseguinte, uma ferramenta para 
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proteção dos monopólios e a não se 

introduzir novas regras de aplicação da 

PI ou a proteção do investimento em 

detrimento do acesso aos medicamentos; 

melhorar a disponibilidade dos 

medicamentos; considera que o sistema 

internacional de direitos de propriedade 

intelectual deve refletir, de forma 

equilibrada, as preocupações dos países 

menos desenvolvidos (PMD) quanto ao 

acesso aos medicamentos; regista a 

decisão, de 6 de novembro de 2015, do 

Conselho TRIPS da OMC de prolongar a 

isenção da patente de medicamentos para 

os PMD até janeiro de 2033; 

Or. en 

 

Alteração  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos; 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e restringem o direito à saúde 

das pessoas e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos; insta, neste contexto, a 

Comissão a salvaguardar o direito dos 

Estados a regulamentar e preservar o 

espaço político, a fim de garantir o acesso 

universal aos medicamentos; insta a 

Comissão a assegurar que os acordos e 

políticas comerciais não prejudiquem as 

«políticas estratégicas para garantir o 

direito à saúde das pessoas» dos países em 

desenvolvimento; 

Or. en 
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Alteração  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos; 

2. Salienta que o regime dos DPI 

para os produtos farmacêuticos deve ser 

coerente com o direito internacional em 

matéria de direitos humanos e com as 

exigências de saúde pública; deste modo, 
solicita que não se utilizem acordos de 

comércio livre com países de rendimento 

médio inferior (PRMI) para se introduzir 

regras de propriedade intelectual (PI) 

TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos; considera que os PMD não 

deverão ser obrigados a implementar as 

disposições TRIPS; 

Or. en 

 

Alteração  33 

Notis Marias 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos; 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos, especialmente para as 

categorias de consumidores 

economicamente mais vulneráveis; 
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Or. el 

 

Alteração  34 

Ignazio Corrao 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 

Projeto de parecer Alteração 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos; 

2. Solicita que não se utilizem acordos 

de comércio livre com países de 

rendimento médio inferior (PRMI) para se 

introduzir regras de propriedade intelectual 

(PI) TRIPS+ que alargam a proteção dos 

monopólios e a não se introduzir novas 

regras de aplicação da PI ou a proteção do 

investimento em detrimento do acesso aos 

medicamentos de qualidade; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Exorta a UE a promover 

ativamente práticas inovadoras no sector 

farmacêutico que dão prioridade às 

estratégias de fixação de preços 

orientadas para o acesso nos países em 

desenvolvimento e a colocar uma maior 

ênfase nas doenças negligenciadas e não-

transmissíveis; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 
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Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Acolhe com agrado a opção para a 

concessão voluntária de licenças que 

permite a produção de medicamentos 

genéricos com ajudas de custo e a 

remunerações adaptadas da entidade 

cedente a preços reduzidos; recorda que, 

em caso de emergência nacional ou 

outras circunstâncias de extrema 

urgência, o Acordo TRIPS permite o 

licenciamento obrigatório, uma vez que 

possibilita que os países em 

desenvolvimento produzam medicamentos 

genéricos sem o consentimento da 

entidade cedente; salienta que as 

entidades cedentes normalmente 

concedem derrogações a PMD e a países 

de baixo rendimento que os isenta das 

disposições constantes no Acordo TRIPS; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Insta a União Europeia a apoiar 

os países em desenvolvimento que 

utilizam as designadas flexibilidades 

incorporadas no Acordo TRIPS, a fim de 

viabilizar o fornecimento de 

medicamentos essenciais a preços 

acessíveis ao abrigo dos seus programas 

nacionais de saúde pública; 

Or. en 
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Alteração  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Observa com preocupação que as 

patentes dificultam a inovação relativa a 

medicamentos para doenças para as quais 

não há mercado lucrativo; salienta que a 

investigação médica se deve concentrar 

nas necessidades médicas de todas as 

pessoas, incluindo as doenças 

negligenciadas nos países em 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 2-B. Convida a Comissão Europeia a 

incluir as doenças mais negligenciadas 

nas suas prioridades e a garantir que 

medicamentos eficazes, adequados e de 

fácil utilização sejam desenvolvidos e 

colocados no mercado nos países em 

desenvolvimento a um preço acessível; 

Or. en 

 

Alteração  40 

Maurice Ponga 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 
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Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite 

um acesso alargado aos medicamentos 

nos PRMI; insta, em particular, a UE a 

apoiar ativamente os governos que 

recorrem às medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

3. Reconhece a importância dos 

medicamentos genéricos e biossimilares 

que possibilitam uma maior concorrência 

e economias de recursos em matéria de 

saúde; insta a UE a apoiar os governos dos 

países em desenvolvimento no sentido de 
protegerem e promoverem a saúde pública 

e, além disso, o setor privado nas suas 

iniciativas que visam facilitar o acesso aos 

medicamentos nos países em 

desenvolvimento; 

Or. fr 

 

Alteração  41 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para 

protegerem e promoverem a saúde 

pública; solicita, além disso, à UE que 

pare imediatamente de se centrar em 

países como a Índia, que implementaram 

políticas de PI em conformidade com os 

TRIPS que promovem o acesso aos 

medicamentos, através da sua lista de 

observação de «países prioritários»; 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que pode 

contribuir para um acesso mais alargado 

aos medicamentos nos PRMI e incentiva 

as empresas farmacêuticas a levar em 

conta a questão do acesso aos 

medicamentos nos países em 

desenvolvimento; 
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Or. en 

 

Alteração  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos segundo as 

regras negociadas, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública em caso de 

emergência; 

Or. en 

 

Alteração  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 
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e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que tenha atitudes mais 

brandas em relação à Índia que 

implementou políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

Or. en 

 

Alteração  44 

Ivan Jakovčić 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

melhor acesso aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE e os 

Estados-Membros a apoiarem ativamente 

os governos que recorrem às medidas 

jurídicas disponíveis, nomeadamente as 

salvaguardas e flexibilidades dos TRIPS, 

para protegerem e promoverem a saúde 

pública; solicita, além disso, à UE que pare 

imediatamente de se centrar em países 

como a Índia, que implementaram políticas 

de PI em conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

Or. hr 

 

Alteração  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 
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Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS (como as 

disposições em matéria de licenciamento 

obrigatório e as importações paralelas), 

para protegerem e promoverem a saúde 

pública; solicita, além disso, à UE que pare 

imediatamente de se centrar em países 

como a Índia, que implementaram políticas 

de PI em conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

«países prioritários»; 

Or. en 

 

Alteração  46 

Ignazio Corrao 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 

Projeto de parecer Alteração 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos, 

através da sua lista de observação de 

3. Apoia a concorrência dos 

medicamentos genéricos, o que permite um 

acesso alargado aos medicamentos nos 

PRMI; insta, em particular, a UE a apoiar 

ativamente os governos que recorrem às 

medidas jurídicas disponíveis, 

nomeadamente as salvaguardas e 

flexibilidades dos TRIPS, para protegerem 

e promoverem a saúde pública; solicita, 

além disso, à UE que pare imediatamente 

de se centrar em países como a Índia, que 

implementaram políticas de PI em 

conformidade com os TRIPS que 

promovem o acesso aos medicamentos de 

qualidade controlada, através da sua lista 



 

PE589.201v01-00 28/49 AM\1103974PT.docx 

PT 

«países prioritários»; de observação de «países prioritários»; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Reconhece a importância do 

desenvolvimento de medicamentos 

genéricos destinados aos países em 

desenvolvimento com apoio simultâneo 

aos investimentos para a investigação e ao 

desenvolvimento de novos medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Considera que alcançar o acesso 

aos medicamentos para todos constitui 

uma responsabilidade partilhada entre os 

intervenientes públicos e privados; 

salienta a importância de incentivar a 

constituição de parcerias multilaterais e 

de garantir a plena participação do setor 

privado e da sociedade civil na definição 

da saúde; 

Or. en 

 

Alteração  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Salienta que os governos e os 

parlamentos dos países em 

desenvolvimento devem conservar o 

direito de regulamentar o investimento 

privado, incluindo a faculdade de 

determinar os motivos para a concessão 

de licenças obrigatórias (tal como 

reiterado na Declaração de Doha sobre o 

Acordo TRIPS, de 2001) e de definir as 

condições em matéria de transferência de 

tecnologia e de apoio ao desenvolvimento 

do país; considera essencial não incluir 

disposições em acordos de investimento 

que permitam a resolução de litígios 

investidor-Estado, ou seja, no que diz 

respeito à PI ou outras reclamações de 

investimento com base em produtos do 

domínio da saúde; 

Or. en 

 

Alteração  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Salienta que, nos países de 

rendimento baixo ou médio, a 

acessibilidade limitada das ferramentas 

médicas está - a par da viabilidade - 

também ligada a questões como os fracos 

sistemas de distribuição e as insuficientes 

capacidades de regulamentação, e que 

ainda não existem vacinas, medicamentos 

e diagnósticos aceitáveis, eficazes e 

seguros para a maioria das doenças 

tropicais negligenciadas ligadas à 
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pobreza; apela à Comissão e aos Estados-

Membros para que intensifiquem esforços 

no sentido de abordar esta persistência de 

lacunas em matéria de investigação e 

prestem apoio aos países de rendimento 

baixo ou médio na construção das 

respetivas capacidades; 

Or. en 

 

Alteração  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Lamenta que o atual sistema de 

I&D na área da biomedicina, em vez de 

proporcionar incentivos para a 

investigação, se tenha transformado em 

monopólios de patentes; sublinha que os 

grupos fragmentados e sobrepostos de 

patentes múltiplas relativas a um só 

produto ou tecnologia (emaranhados de 

patentes), a falta de transferência de 

conhecimentos e uma manipulação 

obscura do método científico são fatores 

que dificultam a inovação; 

Or. en 

 

Alteração  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Recorda que deve ser alcançado 

um equilíbrio justo entre a inovação e o 

acesso dos doentes aos medicamentos a 
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preços acessíveis; exorta a UE a 

comprometer-se com os países menos 

desenvolvidos no sentido de uma 

transferência substancial de tecnologia, 

com o intuito de alcançar o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável n.º 3 em 

matéria de saúde; de igual modo, insta a 

UE a contribuir ainda mais para a 

realização de uma cobertura universal de 

saúde nos países em desenvolvimento 

através da assistência técnica e de ajuda 

ao desenvolvimento; mais amplamente, 

insta a UE a encorajar políticas que 

«dissociem» o financiamento de I&D do 

preço dos medicamentos, por exemplo, 

através do uso de agrupamentos de 

patentes, investigação de fonte aberta, 

bolsas, subsídios, etc.; 

Or. en 

 

Alteração  53 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais 

nem informações sobre os preços 

efetivamente pagos pelos medicamentos 

em toda a UE, continua a ser impossível 

um debate sobre o preço justo dos 

medicamentos; recorda o compromisso 

assumido pela Comissão de maior 

transparência das posições da UE, 

propostas jurídicas específicas e textos de 

negociação nas negociações da TTIP; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  54 

Notis Marias 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

das propostas jurídicas específicas e dos 

textos de negociação nas negociações da 

TTIP; 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; condena 

toda e qualquer tentativa de concluir as 

negociações opacas sobre a TTIP, em 

especial no que respeita ao setor dos 

medicamentos; 

Or. el 

Alteração  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

propostas jurídicas específicas e textos de 

negociação nas negociações da TTIP; 

4. Sublinha que, sem transparência de 

base sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

torna-se difícil determinar uma fixação de 

preços justa; recorda o compromisso 

assumido pela Comissão de maior 

transparência das posições da UE, 

propostas jurídicas específicas e textos de 

negociação nas negociações da TTIP; 

Or. en 
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Alteração  56 

Ivan Jakovčić 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

das propostas jurídicas específicas e dos 

textos de negociação nas negociações da 

TTIP; 

4. Sublinha que, sem informações 

baseadas na transparência sobre os custos 

da investigação e do desenvolvimento para 

as empresas produtoras de medicamentos 

originais nem informações sobre os preços 

efetivamente pagos pelos medicamentos 

em toda a UE, continua a ser impossível 

um debate, ou conclusões, sobre o preço 

justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

das propostas jurídicas específicas e dos 

textos de negociação nas negociações da 

TTIP; 

Or. hr 

Alteração  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

das propostas jurídicas específicas e dos 

textos de negociação nas negociações da 

TTIP; 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

das propostas jurídicas específicas e dos 

textos de negociação nos acordos 

comerciais; considera que a dissociação 

na investigação biomédica deve implicar a 

separação dos custos de investigação e 

desenvolvimento do preço final do 
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medicamento, facilitando assim 

amplamente o acesso e a produção dos 

genéricos no mundo em desenvolvimento; 

a este propósito, apela ao reforço de 

instrumentos, tais como os incentivos de 

preço para a fonte aberta de investigação 

médica, agrupamentos de patentes, 

licenças socialmente responsáveis, 

impondo condições estritas para a 

utilização e exploração da investigação 

pública por empresas privadas, a fim de 

garantir um retorno do bem comum, o 

acesso aberto à investigação científica 

desenvolvida e financiada com fundos 

públicos, bem como a transparência nos 

resultados das experiências; 

Or. en 

 

Alteração  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

propostas jurídicas específicas e textos de 

negociação nas negociações da TTIP; 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; salienta, 

igualmente, que os resultados dos ensaios 

clínicos deveriam ser acessíveis tanto para 

os investigadores como para o público; 
recorda o compromisso assumido pela 

Comissão de maior transparência das 

posições da UE, das propostas jurídicas 

específicas e dos textos de negociação nas 

negociações da TTIP; 

Or. en 
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Alteração  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 

Projeto de parecer Alteração 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

maior transparência das posições da UE, 

das propostas jurídicas específicas e dos 

textos de negociação nas negociações da 

TTIP; 

4. Sublinha que, sem transparência 

sobre os custos da investigação e do 

desenvolvimento para as empresas 

produtoras de medicamentos originais nem 

informações sobre os preços efetivamente 

pagos pelos medicamentos em toda a UE, 

continua a ser impossível um debate sobre 

o preço justo dos medicamentos; recorda o 

compromisso assumido pela Comissão de 

transparência das posições da UE, das 

propostas jurídicas específicas e dos textos 

de negociação nas negociações da TTIP; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Eleni Theocharous 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Salienta a necessidade de investir 

na investigação e no desenvolvimento 

(I&D) no que respeita às doenças 

negligenciadas ligadas à pobreza (DAPN), 

a fim de conseguir proporcionar 

medicamentos e vacinas acessíveis, 

seguras e eficazes para todos; 

Or. en 
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Alteração  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Considera que a TTIP representa 

uma potencial ameaça para os interesses 

dos países em desenvolvimento, na 

medida em que a TTIP consiste num 

esforço pioneiro de reforçar e expandir as 

regras multilaterais (OMC plus) ou de 

gerar padrões e normas globais que terão 

aplicação noutros acordos comerciais à 

escala mundial; em particular, observa 

com preocupação que a TTIP pode, entre 

outros aspetos, oferecer novas 

oportunidades à indústria farmacêutica 

para esta procurar mais proteções da PI e 

prolongar o período de exclusividade de 

mercado para os seus produtos; destaca o 

facto de este passo ser particularmente 

preocupante para os países em 

desenvolvimento pois implicaria 

monopólios mais longos, menos 

concorrência dos genéricos e limites às 

políticas de preços, pelo que seria danoso 

para o sistema de saúde pública dos países 

em desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  62 

Patrizia Toia 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Sublinha o papel fundamental 

desempenhado pelos investimentos 

públicos em I&D e destaca a importância 

de medidas de execução para garantir 
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uma rendibilidade dos investimentos na 

saúde pública sempre que os fundos 

comunitários são destinados à I&D na 

área da medicina, incluindo a 

disponibilização de condições para o 

financiamento público da I&D que 

garantem resultados de investigação 

biomédica em medicamentos acessíveis e 

adequados; 

Or. en 

 

Alteração  63 

Eleni Theocharous 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-B. Exorta no sentido de uma 

contribuição financeira para iniciativas 

globais, tais como a Estratégia Global da 

OMS e o Plano de Ação no domínio da 

Saúde Pública, Inovação e Propriedade 

Intelectual que visam minorar o problema 

de acesso através do fornecimento de 

medicamentos ou da criação de 

capacidades, bem como com iniciativas de 

vários financiadores; 

Or. en 

 

Alteração  64 

Patrizia Toia 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Salienta a necessidade de maior 

transparência e de mais informações 

sobre a forma como os fundos da UE são 

investidos para desenvolvimento de novos 
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medicamentos; 

Or. it 

Alteração  65 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação 

Internacional e do Desenvolvimento (DG 

DEVCO) e a Direção-Geral da Saúde e da 

Segurança dos Alimentos (DG SANTE), 

com vista a apoiar todas as medidas que 

os países têm à sua disposição a fim de 

assegurar o acesso aos medicamentos a 

um preço aceitável. 

5. Observa que o processo de revisão 

do regulamento de diferenciação de preços 

da UE concluiu que esta legislação ainda 

tem um papel a desempenhar no contexto 

da estratégia global da UE, a fim de 

promover uma ambiciosa agenda no 

domínio da saúde à escala mundial e um 

melhor acesso aos medicamentos nos 

países pobres; sublinha que o 

regulamento de diferenciação de preços 

da UE continua a ser um valioso 

instrumento para promoção de preços 

mais baixos nos países em 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação 

Internacional e do Desenvolvimento (DG 

DEVCO) e a Direção-Geral da Saúde e da 

Segurança dos Alimentos (DG SANTE), 

com vista a apoiar todas as medidas que 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para abrir 

uma discussão mais ampla e transparente 

em matéria de regulação de preços e 

estratégias que melhorem o acesso aos 

medicamentos a um preço aceitável; 
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os países têm à sua disposição a fim de 

assegurar o acesso aos medicamentos a 

um preço aceitável. 

Or. en 

 

Alteração  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação Internacional 

e do Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável. 

5. Congratula-se com o processo em 

curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE em estreita 

colaboração com a Direção-Geral da 

Cooperação Internacional e do 

Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

assegurar melhor o acesso aos 

medicamentos a um preço aceitável e à 

escala mundial; 

Or. en 

 

Alteração  68 

Maurice Ponga 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 
em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação Internacional 

e do Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE, e se 

verifique se é necessário revê-lo em 

estreita colaboração com a Direção-Geral 

da Cooperação Internacional e do 

Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 
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Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável. 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), para apoiar 

todas as medidas que os países têm à sua 

disposição que permitem assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável; 

Or. fr 

 

Alteração  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação Internacional 

e do Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável. 

5. Recorda que os preços 

diferenciados não conduzem 

necessariamente a uma «acessibilidade». 

Pelo contrário, a experiência revela que 

uma sólida concorrência dos genéricos 

bem como transferências de tecnologia 

resultam em preços mais baixos; solicita 

que se aproveite o processo em curso de 

revisão do regulamento de diferenciação de 

preços da UE para o revogar, a não ser que 

possa ser alterado em estreita colaboração 

com a Direção-Geral da Cooperação 

Internacional e do Desenvolvimento (DG 

DEVCO) e a Direção-Geral da Saúde e da 

Segurança dos Alimentos (DG SANTE), 

com vista a apoiar todas as medidas que os 

países têm à sua disposição a fim de 

assegurar o acesso aos medicamentos a um 

preço aceitável; 

Or. en 

 

Alteração  70 

Ignazio Corrao 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 
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Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação Internacional 

e do Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável. 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração e através de um 

debate transparente com a Direção-Geral 

da Cooperação Internacional e do 

Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Ignazio Corrao 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 

Projeto de parecer Alteração 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação Internacional 

e do Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos a um preço 

aceitável. 

5. Solicita que se aproveite o processo 

em curso de revisão do regulamento de 

diferenciação de preços da UE para o 

revogar, a não ser que possa ser alterado 

em estreita colaboração com a 

Direção-Geral da Cooperação Internacional 

e do Desenvolvimento (DG DEVCO) e a 

Direção-Geral da Saúde e da Segurança 

dos Alimentos (DG SANTE), com vista a 

apoiar todas as medidas que os países têm 

à sua disposição a fim de assegurar o 

acesso aos medicamentos de qualidade 

controlada a um preço aceitável; 

Or. en 
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Alteração  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Destaca o facto de as mulheres e 

as crianças terem menos acesso a 

medicamentos nos países em 

desenvolvimento do que os homens 

adultos devido a uma falta de 

disponibilidade, acessibilidade, 

viabilidade e aceitabilidade em termos de 

discriminação baseada em fatores 

culturais, religiosos ou sociais, bem como 

na má qualidade dos serviços de saúde; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Beatrix von Storch 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. A União, através da sua ajuda, 

deve assegurar que a dignidade da mulher 

e a saúde materna não fiquem 

comprometidas por intervenções que 

afetem os cuidados nos períodos pré-natal 

e/ou pós-natal; 

Or. en 

 

Alteração  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Revela apreensão por a incidência 

global da febre de Dengue ter crescido 

dramaticamente nas últimas décadas, 

particularmente nas zonas tropicais e 

sub-tropicais dos países em 

desenvolvimento, e por a falta de 

medicação adequada para reduzir os 

sintomas desta febre poder agravar a 

situação, uma vez que a deteção precoce e 

o acesso à assistência médica adequada 

reduzem a taxa de mortalidade abaixo de 

1 %; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-C. Insiste na necessidade de se 

estabelecer uma unidade internacional de 

emergência rápida, coordenada entre o 

setor público e o setor privado, com o 

objetivo de fornecer imediatamente os 

medicamentos adequados para os doentes 

dos países em vias de desenvolvimento 

que sejam vítimas de um surto de infeção 

viral ou bacteriana; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Exorta a UE a intensificar o seu 

apoio aos programas globais, promovendo 

o acesso aos medicamentos nos países em 

desenvolvimento, quer através da 

Organização Mundial de Saúde quer 

através de parcerias públicas e privadas, 

como o Fundo Mundial de luta contra a 

SIDA, tuberculose e malária, ou a GAVI 

Alliance que tem sido imprescindível na 

promoção de objetivos de saúde e que 

melhorou significativamente o acesso aos 

medicamentos; congratula-se, a partir 

desta perspetiva, com o aumento 

recentemente aprovado da contribuição 

da UE para o Fundo Mundial; 

Or. en 

 

Alteração  77 

Patrizia Toia 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Frisa a tuberculose se tornou na 

doença infeciosa mais fatal a nível 

mundial e que a mais perigosa forma 

desta doença é a que mostra resistência a 

múltiplos medicamentos; sublinha, por 

conseguinte, a importância de combater a 

crise emergente da resistência 

antimicrobiana, incluindo através do 

financiamento da investigação e 

desenvolvimento de novas ferramentas 

para as vacinas, diagnósticos e 

tratamentos para a tuberculose, 

assegurando também o acesso sustentável 

e acessível em termos de preços no que diz 

respeito a essas novas ferramentas de 

molde a certificar-se de que ninguém fica 

desprovido de assistência; 
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Or. en 

 

Alteração  78 

Charles Goerens 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Recorda que o Parlamento 

Europeu reconhece o direito de todos os 

cidadãos aos cuidados de saúde e 

sublinha a obrigação da União Europeia 

e dos seus Estados-Membros de responder 

às necessidades dos doentes vítimas de 

doenças raras ou que residem em zonas 

onde a pobreza dificulta 

significativamente o acesso a 

medicamentos; insta as suas comissões 

parlamentares ENVI e DEVE a 

elaborarem um relatório dedicado a esta 

problemática; 

Or. fr 

 

Alteração  79 

Ignazio Corrao 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Apela à Comissão para que 

aplique o princípio da desarticulação no 

seu regime de financiamento da 

investigação, segundo o qual os custos de 

investigação e desenvolvimento (I&D) são 

dissociados do preço final do produto, e a 

implementação dos princípios de 

orientação da I&D adotados por todos os 

Estados-Membros na OMS, 

nomeadamente que a I&D deve centrar-se 

nas necessidades e garantir a 
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acessibilidade, a eficácia, a eficiência e a 

equidade; 

Or. en 

 

Alteração  80 

Beatrix von Storch 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Sublinha que, neste esforço da 

União para melhorar o acesso aos 

medicamentos, todas as partes 

interessadas devem respeitar as 

características sociais, culturais, políticas 

e religiosas das populações visadas; 

insiste em que o pleno respeito pela 

cultura e pelas características sociais e 

religiosas dos países em desenvolvimento 

é importante para o êxito da cooperação 

para o desenvolvimento; 

Or. fr 

Alteração  81 

Eleni Theocharous 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Insta a Comissão, enquanto 

membro de conselhos de organizações 

mundiais de saúde que abordam a 

questão do acesso aos medicamentos e 

vacinas, tais como a OMS, o Fundo 

Mundial e o FNUAP, a apoiar ativamente 

as suas iniciativas e a auxiliar na 

promoção e condução da agenda política 

nesse sentido; 

Or. en 
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Alteração  82 

Beatrix von Storch 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-B. A UE reafirma a importância do 

cofinanciamento do acesso aos 

medicamentos como princípio facilitador 

que motiva os beneficiários de subvenções 

a uma maior responsabilização e 

contribuição para a eficácia do 

desenvolvimento e melhora a cooperação 

de todos os intervenientes recomendada 

pelos princípios de Istambul. Neste 

sentido, a contribuição financeira do 

orçamento da UE para as subvenções de 

financiamento atribuídas a um 

beneficiário ao longo de um ano civil não 

deve exceder 50 % do orçamento anual 

total desse beneficiário (Princípios de 

Istambul, conforme acordados na 

Assembleia Global do Fórum Aberto, 

realizada em Istambul, de 28 a 30 de 

setembro de 2010); 

Or. en 

 

Alteração  83 

Cristian Dan Preda 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Salienta a necessidade crítica de 

desenvolver as capacidades locais em 

termos de investigação farmacêutica e 

produção de medicamentos nos países em 

desenvolvimento; solicita apoio para 

formas inovadoras de abordar este 

problema, tais como o desenvolvimento de 
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parcerias para o desenvolvimento de 

produtos e de centros abertos de 

investigação e produção no mundo em 

desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Beatrix von Storch 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-C (novo) 

 

Projeto de parecer Alteração 

 5-C. No que diz respeito aos 

instrumentos internacionais de direitos 

humanos de carácter juridicamente 

vinculativo, ao acervo comunitário da UE 

e às competências políticas da União 

Europeia nesta matéria, nenhuma 

referência relacionada ao acesso aos 

medicamentos deve ser interpretada como 

prevendo uma base jurídica para 

financiar direta ou indiretamente o 

aborto. No contexto da implementação de 

proibição específica, definida na 

Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, realizada 

no Cairo (CIPD), da coerção ou pressão 

em matéria de saúde sexual e reprodutiva 

(A/CONF.171/13, Relatório do CIPD, de 

18 de outubro de 1994, artigo 7.º, n.º 24), 

não deve ser concedida ajuda da União 

com vista a melhorar o acesso a 

medicamentos às autoridades, 

organizações ou programas que 

promovam, apoiem ou participem na 

gestão de ações que envolvam violações 

dos direitos humanos como o aborto 

coercivo, a esterilização forçada de 

homens e mulheres, a determinação do 

sexo na fase fetal, que dá lugar à seleção 

pré-natal do sexo, e o infanticídio, em 

particular quando essas ações aplicam as 

suas prioridades através de pressão 

psicológica, social, económica ou 
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jurídica; 

Or. en 

 


