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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 30 de maio de 2018, a Comissão apresentou uma proposta de Regulamento relativo ao 
Fundo Social Europeu Plus (FSE +), que reúne o âmbito de aplicação e os recursos dos 
seguintes fundos e programas: o Fundo Social Europeu e a Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens, o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas, o Programa para o 
Emprego e a Inovação Social, e o Programa Saúde. Por conseguinte, o anterior Programa 
Saúde faz agora parte do FSE + na sua vertente Saúde.

Embora o relator de parecer saúde o reforço da dimensão social da União através de um 
mecanismo flexível e a necessidade de simplificar ainda mais a programação dos fundos, de 
forma a reduzir toda a burocracia desnecessária e a visar a eficiência no interesse dos nossos 
cidadãos, considera que tal não deve ser feito em detrimento da capacidade da UE de cumprir 
de forma adequada as expectativas dos cidadãos, tendo em vista proteger e melhorar a sua 
saúde. Por conseguinte, o relator manifesta várias preocupações relativamente à proposta do 
FSE + na sua forma atual.

Em primeiro lugar, num momento preocupante devido ao Brexit e ao alarmante euroceticismo 
crescente, o relator considera que retirar a saúde enquanto programa autónomo e separado é 
indubitavelmente prejudicial para os cidadãos dos Estados-Membros, que apoiam, na sua 
esmagadora maioria, uma maior intervenção da UE no domínio da saúde, de acordo com 
sondagens recentes do Eurobarómetro. Além disso, o relator teria preferido que a vertente 
Saúde tivesse sido retirada do FSE + e que Programa Saúde fosse restabelecido como um 
programa separado no próximo QFP. 

Os anteriores programas de ação comunitária no domínio da saúde pública (2003-2008) e no 
domínio da saúde (2008-2013 e 2014-2020) foram avaliados positivamente, dado que 
permitiram uma série de desenvolvimentos e de melhorias importantes. Desde a sua criação, 
estes programas têm vindo a facultar muitas políticas da UE de enorme valor acrescentado, 
pese embora os recursos limitados. Os referidos programas impulsionaram a cooperação entre 
os Estados-Membros em ações conjuntas e na partilha de conhecimentos e moldaram a 
estratégia da UE, para assegurar as imprescindíveis melhorias na saúde e na prestação de 
cuidados de saúde nos Estados-Membros. O relator salienta que, na avaliação intercalar do 
terceiro Programa de Saúde, foram feitos,  até à data, progressos consideráveis, 
nomeadamente no atinente à criação de 24 Redes Europeias de Referência, ao apoio ao 
reforço das capacidades para responder a surtos, ao apoio para dar resposta às necessidades 
em matéria de saúde de migrantes e refugiados, ao intercâmbio de boas práticas em áreas 
sensíveis como rastreio do cancro, à redução do álcool, à prevenção do VIH/SIDA e da 
tuberculose, mas também ao reforço do apoio à legislação da UE em matéria de saúde sobre 
os medicamentos e os dispositivos médicos, às atividades da rede de saúde em linha e à 
avaliação das tecnologias da saúde.

O relator considera, por conseguinte, que um programa de saúde distinto, sólido e ambicioso 
teria capacidade para fazer face às futuras realidades preocupantes e às ameaças para a saúde, 
como a resistência antimicrobiana, as ameaças transfronteiriças, as doenças crónicas, mas 
também para enfrentar os desafios do envelhecimento da população ou para contribuir para a 
prevenção de doenças, promover um estilo de vida saudável ou preparar os nossos sistemas de 
saúde para tecnologias emergentes.
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Em segundo lugar, o relator considera inaceitável a diminuição significativa do financiamento 
da vertente Saúde. Embora a dotação financeira disponível para o Programa Saúde 2014-2020 
ascenda a 458 milhões de EUR a preços correntes, a Comissão diminuiu-a para 413 milhões 
de EUR a preços correntes. O orçamento disponível para a ação da União no domínio da
saúde durante o próximo QFP deve ser aumentado pelo menos para o mesmo nível do atual 
QFP.

Por último, no que diz respeito ao conteúdo da proposta, o relator considera que são 
necessários alguns esclarecimentos. Por exemplo, cumpre sublinhar que o acesso a serviços 
de cuidados de qualidade, sustentáveis e a preços acessíveis deve ser orientado para o doente, 
que a ação da União no domínio da saúde deve, entre os seus objetivos, incluir a promoção da 
prevenção de doenças e do diagnóstico precoce, bem como a promoção da saúde ao longo da 
vida. Por último, mas não menos importante, o relator propõe que os objetivos operacionais 
sejam completados mediante o seguinte: intervenções de saúde pública bem concebidas para 
reduzir os encargos e o impacto das infeções; investimentos no diagnóstico precoce e no 
rastreio, assim como o apoio à criação de um Comité Diretor para a Saúde, destinado a 
executar as ações ao abrigo da vertente Saúde.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego através de 
intervenções ativas que permitam a 
(re)integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente dos jovens, dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas inativas, assim como através do 
incentivo ao emprego por conta própria e à 
economia social. Deve visar a melhoria do 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
apoiando a modernização das instituições 
que nele operam, como os serviços 
públicos de emprego, a fim de reforçar a 
sua capacidade de prestar aconselhamento 
e orientação específica durante a procura 
de emprego e a transição para o emprego e 
favorecer a mobilidade dos trabalhadores. 
O FSE+ deve ainda promover a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho, através de medidas destinadas a 
assegurar, nomeadamente, um melhor 
equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada e o acesso a estruturas de 
acolhimento de crianças. Deve também 
almejar proporcionar um ambiente de 
trabalho saudável e bem adaptado, a fim de 
dar resposta a riscos sanitários associados 
às novas formas de trabalho e às 
necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

(13) O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego através de 
intervenções ativas que permitam a 
(re)integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente dos jovens, dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas inativas, assim como através do 
incentivo ao emprego por conta própria e à 
economia social. Deve visar a melhoria do 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
apoiando a modernização das instituições 
que nele operam, como os serviços 
públicos de emprego, a fim de reforçar a 
sua capacidade de prestar aconselhamento 
e orientação específica durante a procura 
de emprego e a transição para o emprego e 
favorecer a mobilidade dos trabalhadores. 
O FSE+ deve ainda promover a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho, através de medidas destinadas a 
assegurar, nomeadamente, um melhor 
equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada e o acesso a estruturas de
acolhimento de crianças. Deve também 
almejar proporcionar um ambiente de 
trabalho saudável e bem adaptado, a fim de 
dar resposta a riscos sanitários associados 
ao trabalho e às novas formas de trabalho, 
bem como às necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para combater a pobreza, de forma a 
quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e promover a 
inclusão social, assegurando a igualdade de 
oportunidades para todos, lutando contra a 
discriminação e eliminando as 
desigualdades no plano da saúde. Para tal, 
é necessário mobilizar um leque de 
políticas que visam as pessoas mais 
desfavorecidas independentemente da sua 
idade, incluindo as crianças, as 
comunidades marginalizadas como os 
ciganos, e os trabalhadores pobres. O FSE+ 
deve promover a inclusão ativa das pessoas 
mais afastadas do mercado de trabalho, 
com vista a assegurar a sua integração 
socioeconómica. Deve ser igualmente 
utilizado para melhorar o acesso equitativo 
e em tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis na 
área da saúde e dos cuidados prolongados, 
em especial aos serviços de cuidados de 
proximidade e familiares. O FSE+ deve 
favorecer a modernização dos sistemas de 
proteção social, com vista a fomentar a sua 
acessibilidade.

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para combater a pobreza, de forma a 
quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e promover a 
inclusão social, assegurando a igualdade de 
oportunidades para todos, lutando contra a 
discriminação e eliminando as 
desigualdades no plano da saúde. Para tal, 
é necessário mobilizar – sem que a tal se 
limite – um leque de políticas que visam as 
pessoas mais desfavorecidas 
independentemente da sua idade, incluindo 
as crianças, as comunidades 
marginalizadas como os ciganos, e os 
trabalhadores pobres. O FSE+ deve 
promover a inclusão ativa das pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho, com 
vista a assegurar a sua integração 
socioeconómica. Deve ser igualmente 
utilizado para melhorar o acesso equitativo 
e em tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis, orientados para os doentes, e 
a preços comportáveis na área da saúde e
da prestação de cuidados conexos, bem 
como dos cuidados prolongados, em 
especial aos serviços de cuidados de 
proximidade e familiares. O FSE+ deve 
favorecer a modernização dos sistemas de 
proteção social, com vista a fomentar a sua 
acessibilidade.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) O facto de manter as pessoas 
saudáveis e ativas durante mais tempo e de 
as capacitar para assumirem um papel ativo 
na gestão da sua saúde terá efeitos 
positivos na saúde, na redução das 
desigualdades no domínio da saúde, na 
qualidade de vida, na produtividade, na 
competitividade e na inclusividade, 
reduzindo simultaneamente as pressões 
sobre os orçamentos nacionais. A 
Comissão está empenhada em ajudar os 
Estados-Membros a alcançar os seus 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS), nomeadamente o ODS 3 de 
«Garantir uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as 
idades».17

(36) É necessário um esforço 
continuado para satisfazer as exigências 
estabelecidas no artigo 168.º do TFUE. O 
facto de manter as pessoas saudáveis e 
ativas durante mais tempo e de as capacitar 
para assumirem um papel ativo na gestão 
da sua saúde terá efeitos positivos na 
saúde, na redução das desigualdades no 
domínio da saúde, na qualidade de vida, na 
produtividade, na competitividade e na 
inclusividade, reduzindo simultaneamente 
as pressões sobre os orçamentos nacionais. 
O apoio e o reconhecimento da inovação, 
que têm impacto na saúde, contribuem 
para enfrentar o desafio da 
sustentabilidade no setor da saúde no 
contexto da resposta aos desafios da 
evolução demográfica; além disso, as 
medidas destinadas a reduzir as 
desigualdades na saúde são importantes 
para alcançar um «crescimento 
inclusivo». A Comissão está empenhada 
em ajudar os Estados-Membros a alcançar 
os seus objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS), nomeadamente o ODS 
3 de «Garantir uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades».17

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) Segundo a definição da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
saúde é um estado de completo bem-estar 
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físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença ou enfermidade. Para 
melhorar a saúde da população na União, 
é essencial não visar apenas a saúde física 
e o bem-estar social. De acordo com a 
OMS, os problemas de saúde mental são 
responsáveis por cerca de 40 % dos anos 
vividos com deficiência. Os problemas de 
saúde mental são também muito variados, 
de longa duração e fonte de 
discriminação e contribuem 
significativamente para as desigualdades 
na saúde. Além disso, a crise económica 
tem impacto nos fatores determinantes da 
saúde mental, uma vez que os fatores de 
proteção são enfraquecidos e os fatores de 
risco acentuados.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os elementos factuais e os valores e 
princípios comuns dos sistemas de saúde 
da União Europeia, estabelecidos nas 
conclusões do Conselho de 2 de junho de 
2006, devem estar na base dos processos 
de tomada de decisões em matéria de 
planeamento e de gestão de sistemas de 
saúde inovadores, eficientes e resistentes, 
promovendo ferramentas que garantam o 
acesso universal a cuidados de saúde de 
qualidade, e a aplicação voluntária das 
melhores práticas a uma escala mais ampla.

(37) Os elementos factuais e os valores e 
princípios comuns dos sistemas de saúde 
da União Europeia, estabelecidos nas 
conclusões do Conselho de 2 de junho de 
2006, devem estar na base dos processos 
de tomada de decisões em matéria de 
planeamento e de gestão de sistemas de 
saúde inovadores, eficientes e resistentes, 
promovendo ferramentas que garantam o 
acesso universal a cuidados de saúde de 
qualidade, centrados nos doentes, bem 
como aos cuidados conexos, e a aplicação 
voluntária das melhores práticas a uma 
escala mais ampla.

Or. en

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Os anteriores programas de ação 
da União no domínio da saúde pública 
(2003-2008) e no domínio da saúde (2008-
2013 e2014-2020), adotados, 
respetivamente, pelas Decisões n.º 
1786/2002/CE1-A e n.º 1350/282/CE1-B do 
Parlamento Europeu e do Conselho, («os 
anteriores programas em matéria de 
saúde») foram avaliados de forma positiva 
por terem resultado numa série de 
desenvolvimentos e melhorias 
importantes. A vertente Saúde do FSE + 
deve basear-se nos resultados dos 
programas de saúde anteriores.

____________________

1-A Regulamento (UE) n.º 1786/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de setembro de 2002, relativo ao Fundo 
Social Europeu e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1081/-2008 (JO L 
271 de 9.10.2002, p. 1).

1-B Regulamento (UE) n.º 1350/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2007, relativo ao Fundo 
Social Europeu e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1081/-13 (JO L 301 
de 20.11.2007, p. 3).

1-CRegulamento (UE) n.º 282/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, relativo à criação de 
um terceiro Programa de ação da União 
no domínio da saúde (2014-2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1350/2007/CE (JO L 
86 de 21.03.2014, p. 1).

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
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Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) A vertente Saúde do FSE + deve 
ser um meio de promover ações em 
domínios nos quais exista um valor 
acrescentado da União, que possa ser 
demonstrado com base no seguinte: 
intercâmbio de boas práticas entre 
Estados-Membros; apoio a redes para a 
partilha de conhecimento ou 
aprendizagem mútua; resposta às 
ameaças transfronteiriças para reduzir os 
riscos e atenuar as suas consequências; 
tratamento de certos assuntos relativos ao 
mercado interno, relativamente aos quais 
a União tem legitimidade substancial para 
garantir soluções de elevada qualidade em 
todos os Estados-Membros; 
desbloqueamento do potencial de 
inovação em matéria de saúde; ações que 
possam conduzir a um sistema de 
avaliação comparativa, para permitir  um 
processo decisório esclarecido a nível 
europeu; melhoria da eficiência evitando 
o desperdício de recursos decorrente da 
duplicação de esforços e otimização do 
uso dos recursos financeiros;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A vertente Saúde do FSE+ deverá 
contribuir para a prevenção de doenças ao 
longo de toda a vida dos cidadãos da União 
e para a promoção da saúde, equacionando 
os fatores de risco para a saúde, como o 
consumo de tabaco e o tabagismo passivo, 
o consumo nocivo de álcool, o consumo de 
drogas ilícitas e a redução dos efeitos 

(38) A vertente Saúde do FSE+ deverá 
contribuir para a prevenção, diagnóstico 
precoce de doenças ao longo de toda a vida 
dos cidadãos da União e para a promoção 
da saúde, equacionando os fatores de risco 
para a saúde, como o consumo de tabaco, 
tabagismo e o tabagismo passivo, o 
consumo nocivo de álcool, o consumo de 
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nocivos da droga sobre a saúde, os hábitos 
alimentares pouco saudáveis e a falta de 
atividade física, e incentivar ambientes 
propícios a estilos de vida saudáveis, no 
intuito de complementar a ação dos 
Estados-Membros em consonância com as 
estratégias pertinentes. A vertente Saúde 
do FSE+ deverá integrar modelos de 
prevenção eficazes, tecnologias inovadoras 
e novos modelos de negócio e soluções que 
contribuam para a inovação, a eficiência e 
a sustentabilidade dos sistemas de saúde 
dos Estados-Membros e facilitem o acesso 
a cuidados de saúde melhores e mais 
seguros para os cidadãos europeus.

drogas ilícitas e a redução dos efeitos 
nocivos da droga sobre a saúde, os hábitos 
alimentares pouco saudáveis e a falta de 
atividade física, e incentivar ambientes 
propícios a estilos de vida saudáveis, 
intervenções de saúde pública bem 
concebidas para reduzir os encargos e o 
impacto das infeções na saúde em geral 
ao longo da vida, no intuito de 
complementar a ação dos Estados-
Membros em consonância com as 
estratégias pertinentes. A vertente Saúde 
do FSE+ deverá integrar modelos de 
prevenção eficazes, tecnologias inovadoras 
e novos modelos de negócio e soluções que 
contribuam para a inovação, a eficiência e 
a sustentabilidade dos sistemas de saúde 
dos Estados-Membros e facilitem o acesso 
a cuidados de saúde melhores e mais 
seguros para os cidadãos europeus.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Reduzir o ónus das infeções 
resistentes e das infeções nosocomiais e
garantir a disponibilidade de agentes 
antimicrobianos eficazes é essencial para a 
eficiência dos sistemas de saúde e para a 
saúde dos cidadãos.

(40) Reduzir o ónus das infeções 
resistentes e das infeções nosocomiais,
garantir a disponibilidade de agentes 
antimicrobianos eficazes e promover a 
utilização responsável de agentes 
antimicrobianos, é essencial para a 
eficiência dos sistemas de saúde e para a 
saúde dos cidadãos.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(42-A) A execução da vertente Saúde 
deverá fazer-se de forma a respeitar as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
no que se refere à definição das respetivas 
políticas de saúde, bem como na 
organização e prestação de serviços de 
saúde e de cuidados médicos.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea ix)

Texto da Comissão Alteração

ix) reforçar a igualdade de acesso em 
tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis; 
modernizar os sistemas de proteção social, 
inclusive mediante a promoção do acesso à 
proteção social; melhorar a acessibilidade, 
a eficácia e a resiliência dos sistemas de 
cuidados de saúde e de cuidados 
prolongados,

ix) reforçar a igualdade de acesso em 
tempo útil a serviços de saúde e a serviços 
conexos de qualidade, sustentáveis, 
centrados nos doentes e a preços 
comportáveis; modernizar os sistemas de 
proteção social, inclusive mediante a 
promoção do acesso à proteção social; 
melhorar a acessibilidade, a eficácia e a 
resiliência dos sistemas de cuidados de 
saúde e de cuidados prolongados,

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea ix-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ix-A) promover a prevenção de doenças 
e do diagnóstico precoce, bem como a 
saúde ao longo da vida;

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira total do FSE+ 
para o período de 2021-2027 é de 
101 174 000 000 EUR a preços correntes.

1. A dotação financeira total do FSE+ 
para o período de 2021-2027 é de 101 219 
000 000 EUR a preços correntes.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte da dotação financeira 
correspondente à vertente Emprego e 
Inovação Social para o período de 
2021-2027 é de 1 174 000 000 EUR, a 
preços correntes.

3. A parte da dotação financeira 
correspondente à vertente Emprego e 
Inovação Social para o período de 
2021-2027 é de 1 219 000 000 EUR, a 
preços correntes.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 413 000 000 EUR para a execução 
da vertente Saúde.

b) 458 000 000 EUR para a execução 
da vertente Saúde.

Or. en

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) intervenções de saúde pública bem 
concebidas para reduzir os encargos e o 
impacto das infeções;

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) investimentos no diagnóstico 
precoce e no rastreio;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea d) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) apoio à criação de um Comité 
Diretor para a Saúde, destinado a 
executar as ações ao abrigo da vertente 
Saúde.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Apenas são elegíveis para 
financiamento as ações que visem a 
consecução dos objetivos referidos nos 
artigos 3.º e 26.º.

1. Apenas são elegíveis para 
financiamento as ações que visem a 
consecução dos objetivos referidos nos 
artigos 3.º, 4.º e 26.º.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29-A

Comité Diretor para a Saúde

1. A Comissão institui um Comité 
Diretor para a Saúde («o Comité 
Diretor») destinado a executar as ações 
ao abrigo da vertente Saúde. 

2. O Comité Diretor cria sinergias 
entre a vertente Saúde e outros programas 
que incluam a dimensão da saúde, através 
da coordenação e da cooperação, da 
promoção do envolvimento dos doentes e 
da sociedade, bem como de pareceres 
científicos e recomendações. Essas ações 
devem resultar em ações no domínio da 
saúde orientadas para o valor, a 
sustentabilidade e as melhores soluções 
em matéria de saúde, promover o acesso 
aos cuidados de saúde e reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde.

3. O Comité Diretor apresenta uma 
estratégia global e faculta orientação no 
desenvolvimento dos planos de trabalho 
no âmbito da vertente Saúde.

4. O Comité Diretor é um grupo de 
partes interessadas independente, 
composto por intervenientes de setores 
relevantes no domínio da saúde pública, 
bem-estar e proteção social e conta com a 
participação de representantes dos 
doentes e dos cidadãos.
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5. O Comité Diretor é composto por 
15 a 20 personalidades de alto nível 
oriundas de todas as áreas e atividades 
referidas no n.º 4. Os membros do Comité 
Diretor são nomeados pela Comissão na 
sequência de um convite público à 
apresentação de candidaturas ou de
manifestações de interesse, ou ambas.

6. A presidência do Comité Diretor é 
nomeada de entre os seus membros pela 
Comissão.

7. O Comité Diretor:

i. contribui para os planos de 
trabalho anuais da vertente Saúde, na 
sequência de uma proposta da Comissão; 

ii. elabora um plano de ação no 
domínio da coordenação e da cooperação 
entre a vertente Saúde e outros programas 
que incluam a dimensão da saúde. O 
plano deve facilitar a visibilidade e a 
coordenação de todos os mecanismos 
financeiros existentes em matéria de 
saúde e contribuir para a coordenação e a 
cooperação.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29-B

Cooperação internacional

Para a execução da vertente Saúde, e 
tendo em vista maximizar a eficácia e a 
eficiência das ações a nível da União e a 
nível internacional, a Comissão coopera 
com as organizações internacionais 
competentes, nomeadamente as Nações 
Unidas e suas agências especializadas, em 
especial a Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), bem como o Conselho da Europa 
e a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE).

Or. en
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