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Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 176
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis)  O presente programa específico 
deverá ter em devida consideração o papel 
importante das universidades para garantir 
um desempenho verdadeiramente excelente 
no domínio da investigação científica e 
tecnológica, no contexto da criação do 
Espaço Europeu da Investigação, como 
reconhecido na comunicação da Comissão 
sobre o papel das universidades na Europa 
do conhecimento (COM(2003)0058), e para 
contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade do conhecimento.  

Or. en



Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 177
Artigo 2, ponto (f)

(f)  Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas);

(f)  Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas e os perigos naturais);

Or. en

Justificação

É importante conferir uma atenção especial aos perigos naturais no âmbito da área temática 
relativa ao ambiente do programa específico "Cooperação", dada a ocorrência crescente de 
catástrofes naturais e a necessidade de encontrar soluções e respostas eficazes para estes 
fenómenos.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 178
Artigo 2, parágrafo 1, ponto i)

(i) Segurança e espaço. (i) Segurança.

Or. de

Justificação

Não obstante as relações entre segurança e espaço, estes dois temas deveriam ser abordados 
como duas prioridades claramente definidas.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 179
Artigo 2, parágrafo 1, ponto i bis) (novo)

(i bis) Espaço.

Or. de



Justificação

Não obstante as relações entre segurança e espaço, estes dois temas deveriam ser abordados 
como duas prioridades claramente definidas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 180
Artigo 4, nº 1

1.  Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais.

1.  Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. Não serão 
financiados projectos de investigação em 
embriões e em células estaminais 
embrionárias, por serem proibidos em 
diversos Estados-Membros por razões que 
se prendem com considerações em matéria 
de direitos humanos e os princípios 
constitucionais.

Or. en

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 181
Artigo 4, nº 1

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais.

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais, tendo em 
conta as garantias científicas exigidas em 
razão da área de conhecimento e tipo de 
investigação.

Or. es



Alteração apresentada por Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Alteração 182
Artigo 4, nº 2

2. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes domínios 
de investigação:

2.  No caso de projectos de investigação 
sensíveis do ponto de vista ético, os 
participantes devem obter a aprovação ou a 
autorização dos comités de ética nacionais 
ou locais antes de iniciarem os projectos. 
Além disso, a Comissão procederá de forma 
sistemática a um exame dos projectos e 
apresentará uma relatório anual ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu. Em 
casos específicos, o exame ético poderá ser 
realizado durante a execução do projecto.

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;
- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;
- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, incluindo por meio de 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi introduzida com a mesma redacção no programa-quadro. Embora esta 
questão deva ser tratada no âmbito do programa-quadro, por razões de coerência deve 
figurar igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli e Paul 
Rübig

Alteração 183
Artigo 4, nº 2

2.  Não serão financiados no âmbito do 2.  Não serão financiadas no âmbito do 



presente programa os seguintes domínios de 
investigação:

presente programa as seguintes áreas de 
investigação:

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem de embriões humanos;

- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

-  Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação ou 
para fins de aquisição de células estaminais, 
incluindo por meio de transferência de 
núcleos de células somáticas.

- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação ou 
para fins de aquisição de células estaminais 
e actividades de investigação que utilizem 
células desses embriões;
- Actividades de investigação que 
impliquem a destruição de embriões 
humanos ou a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi introduzida com a mesma redacção no programa-quadro. Embora esta 
questão deva ser tratada no âmbito do programa-quadro, por razões de coerência deve 
figurar igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 184
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa: 
- Projectos de investigação que sejam
proibidos nos Estados-Membros por razões 
que se prendem com considerações em 
matéria de direitos humanos e os princípios 
constitucionais;
- Projectos de investigação que ponham em 
perigo valores fundamentais da dignidade 
humana;



- Métodos de clonagem de embriões 
humanos;
- A intervenção génica germinal no 
homem;
- A utilização e a criação de embriões e de 
células estaminais embrionárias para fins 
de investigação científica, dado que o ser 
humano é um fim em si mesmo e o corpo 
humano, em particular o corpo feminino, 
não deve ser comercializado.
A investigação em matéria de seres híbridos 
não poderá beneficiar de um 
financiamento directo ou indirecto.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Alteração 185
Artigo 4, nº 3

3.  Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos de 
investigação:

3.  Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes domínios de 
investigação:

- Actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros,

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem de embriões humanos,

- Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa 
investigação seja proibida.

- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;
- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais e actividades de investigação 
que utilizem células desses embriões;
- Actividades de investigação que, directa 
ou indirectamente,  impliquem a destruição 
de embriões humanos.
No que se refere à investigação em células 
estaminais embrionárias, será utilizada a 
experiência do NIH e o financiamento da 
investigação limitar-se-á às linhas celulares 
de células estaminais embrionárias criadas 



antes de Agosto de 2001.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi introduzida com a mesma redacção no programa-quadro. Embora esta 
questão deva ser tratada no âmbito do programa-quadro, por razões de coerência deve 
figurar igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese e Jan 
Christian Ehler

Alteração 186
Artigo 4, nº 3

3.  Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos 
de investigação:

3.  Nos casos em que uma tecnologia seja 
controversa do ponto de vista ético (por 
exemplo, investigação em células 
estaminais embrionárias, embriões 
excedentários criados por fecundação in 
vitro, questões suscitadas pela utilização de 
dados genéticos quando não existem 
terapias), a UE dará prioridade aos 
projectos de investigação que apresentem 
uma alternativa às tecnologias eticamente 
controversas, por exemplo, a investigação 
em células estaminais adultas e células 
estaminais do cordão umbilical, tratamento 
dos distúrbios de fertilidade sem a criação 
de embriões excedentários, testes genéticos 
relacionados com a terapia.

- Actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros,
- Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa 
investigação seja proibida.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi introduzida com a mesma redacção no programa-quadro. Embora esta 
questão deva ser tratada no âmbito do programa-quadro, por razões de coerência deve 



figurar igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 187
Artigo 4, nº 3, travessão 1 bis (novo)

- Actividades de investigação em embriões 
e em células estaminais embrionárias que 
sejam proibidas em diversos Estados-
Membros por razões que se prendem com 
considerações em matéria de direitos 
humanos e os princípios constitucionais;

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 188
Artigo 4, nº 3, travessão 2

-  Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa 
investigação seja proibida.

-  Projectos de investigação que ponham em 
causa o princípio da subsidiariedade e os 
valores da dignidade humana e constituam 
uma ameaça contra o princípio da não 
comercialização do corpo humano, em 
particular do corpo feminino.

Or. en

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 189
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, o impacto e a execução e, neste 
âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos no programa de trabalho 

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados, reconhecendo a 
compatibilidade da participação dos  
investigadores e grupos em programas 
nacionais e europeus, simultaneamente. Os 



requisitos, ponderações e limiares 
adicionais.

critérios serão a excelência, o impacto e a 
execução e, neste âmbito, poderão ser 
especificados ou desenvolvidos no programa 
de trabalho requisitos, ponderações e 
limiares adicionais.

Or. es

Justificação

Os grupos de investigação devem poder apresentar projectos simultaneamente a nível 
nacional e internacional, sem que tal implique a sua exclusão, melhorando, de facto, o 
Espaço Europeu da Investigação.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 190
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, o impacto e a execução e, neste 
âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos no programa de trabalho 
requisitos, ponderações e limiares 
adicionais.

3. O programa de trabalho especificará os
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência científica e tecnológica, o 
impacto no desenvolvimento económico e 
social e a qualidade e a eficiência na
execução, incluindo a eficácia no plano da 
utilização de recursos. Neste âmbito, 
poderão ser especificados ou desenvolvidos 
no programa de trabalho requisitos, 
ponderações e limiares adicionais.

Or. es

Justificação

Clarificação. Na alteração original (nº 17) figurava excelência científica e "técnica", em 
lugar de "tecnológica".



Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 191
Artigo 7, nº 2

2.  O procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 8º é aplicável para a adopção:

2.  O procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 8º é aplicável para a adopção das 
seguintes medidas:

(a)  do programa de trabalho referido no nº 1 
do artigo 6º,

(a)  elaboração e actualização do programa 
de trabalho referido no nº 1 do artigo 6º, 
incluindo os instrumentos a utilizar com 
carácter prioritário, qualquer adaptação da 
sua utilização, o conteúdo dos convites à 
aprsentação de propostas  e os critério de 
avaliação e selecção aplicáveis,

(b)  de qualquer adaptação da repartição 
indicativa do montante previsto no 
anexo II.

(b)  aprovação do financiamento:

i) de acções de IDT que incluam redes de 
excelência e projectos integrados,
ii) de acções de IDT nas seguintes áreas 
temáticas:
– saúde, 
– alimentação, agricultura e 
biotecnologias,
– nanociências, nanotecnologias, materiais 
e novas tecnologias de produção,
(b bis)  definição dos termos de referência 
da avaliação externa prevista no artigo 7º 
do programa-quadro,
(b ter)  de qualquer adaptação da 
repartição indicativa do montante previsto 
no anexo II.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 192
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão informará regularmente o 
comité sobre os progressos gerais 
verificados na execução do programa 

5. A Comissão terá em conta o comité para 
efeitos de aprovação dos diferentes 
projectos e, a posteriori,  informará 



específico, incluindo informação sobre todas 
as acções de IDT financiadas ao abrigo do 
presente programa.

regularmente o mesmo sobre os progressos 
gerais verificados na execução do programa 
específico, incluindo informação sobre todas 
as acções de IDT financiadas ao abrigo do 
presente programa.

Or. es

Justificação

Cumpre fazer uma referência ao papel dos comités de gestão no âmbito da aprovação de 
projectos. Os Estados-Membros terão de se sentir co-responsáveis pelo êxito dos programas, 
o que implica necessariamente que participem nos processos de aprovação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 193
Anexo I, parágrafo 3, ponto (6)

(6)  Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas);

(6)  Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas e os perigos naturais);

Or. en

Justificação

É importante conferir uma atenção especial aos perigos naturais no âmbito da área temática 
relativa ao ambiente do programa específico "Cooperação", dada a ocorrência crescente de 
catástrofes naturais e a necessidade de encontrar soluções e respostas eficazes para estes 
fenómenos.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 194
Anexo I, parágrafo 3, ponto 9) e 9 bis) (novo)

(9) Segurança e espaço. (9) Segurança.

(9 bis) Espaço.

Or. de



Justificação

Não obstante as relações entre segurança e espaço, estes dois temas deveriam ser abordados 
como duas prioridades claramente definidas.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 195
Anexo I, parágrafo 5

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. Além disso, 
quando adequado, fará parte das actividades 
desenvolvidas no âmbito do presente 
programa específico a tomada em 
consideração dos aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a realizar e das suas potenciais 
aplicações, bem como dos impactos 
socioeconómicos da prospectiva e do 
desenvolvimento científico e tecnológico.

No âmbito do sétimo programa-quadro
serão aplicados os princípios da excelência 
científica e tecnológica. Além disso, quando 
adequado, fará parte das actividades 
desenvolvidas no âmbito do presente 
programa específico a tomada em 
consideração dos aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a realizar e das suas potenciais 
aplicações, bem como dos impactos 
socioeconómicos da prospectiva e do 
desenvolvimento científico e tecnológico.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 196
Anexo I, parágrafo 5

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. Além disso, 
quando adequado, fará parte das actividades 
desenvolvidas no âmbito do presente 
programa específico a tomada em 
consideração dos aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a realizar e das suas potenciais 
aplicações, bem como dos impactos 
socioeconómicos da prospectiva e do 
desenvolvimento científico e tecnológico.

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável, 
da acessibilidade e da igualdade dos 
géneros. Além disso, quando adequado, fará 
parte das actividades desenvolvidas no 
âmbito do presente programa específico a 
tomada em consideração dos aspectos éticos, 
sociais, jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a realizar e das suas potenciais 
aplicações, bem como dos impactos 
socioeconómicos da prospectiva e do 
desenvolvimento científico e tecnológico.

Or. en



Justificação

A acessibilidade deve constituir uma questão de carácter horizontal no âmbito do programa 
específico "Cooperação", juntamente com o desenvolvimento sustentável e a igualdade dos 
géneros, a fim de apoiar a investigação que, desde o início, esteja centrada nas necesidades 
de todas as categorias de pessoas confrontadas com problemas de acessibilidade (por 
exemplo, idosos, pessoas com deficiência, mães com carrinhos de bebé, turistas, etc.).

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas

Alteração 197
Anexo I, subtítulo "Investigação pluridisciplinar e multitemática, incluindo convites à 
apresentação de propostas conjuntos", parágrafo 1, parte introdutória

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas. Será 
incentivada a pluridisciplinaridade através 
de abordagens multitemáticas conjuntas 
relativas a matérias de investigação e 
tecnologias relevantes para mais de um 
tema. Essas abordagens multitemáticas 
serão implementadas, nomeadamente, 
através de:

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas, a saúde 
ambiental, a engenharia e a química  
ecológica, a investigação em matéria de 
processos de participação e a investigação 
no domínio da paz.

Or. en

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 198
Anexo I, subtítulo "Investigação pluridisciplinar e multitemática, incluindo convites à 

apresentação de propostas conjuntos", parágrafo 1, parte introdutória

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas. Será 
incentivada a pluridisciplinaridade através 
de abordagens multitemáticas conjuntas 
relativas a matérias de investigação e 
tecnologias relevantes para mais de um 
tema. Essas abordagens multitemáticas serão 
implementadas, nomeadamente, através de:

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas. Será 
incentivada a pluridisciplinaridade através 
de abordagens multitemáticas conjuntas 
relativas a matérias de investigação e 
tecnologias relevantes para mais de um tema 
e, se possível, o presente programa 
conferirá flexibilidade aos regimes 
orientados para missões que abranjam
várias prioridades temáticas. Essas 



abordagens multitemáticas serão 
implementadas, nomeadamente, através de:

Or. en

Justificação

O programa específico "Cooperação" deveria ser mais flexível, a fim de facilitar o 
financiamento de projectos multitemáticos. Por exemplo, no caso do desenvolvimento de um 
veículo ecológico, são igualmente aplicáveis as áreas temáticas dos transportes, da energia, 
das TIC e das novas tecnologias de produção. Este tipo de multidisciplinariedade deve ser 
activamente incentivado.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 199
Anexo I, "Investigação pluridisciplinar e multitemática, incluindo convites à apresentação de 

propostas conjuntos" parágrafo 1

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas. Será 
incentivada a pluridisciplinaridade através 
de abordagens multitemáticas conjuntas 
relativas a matérias de investigação e 
tecnologias relevantes para mais de um 
tema. Essas abordagens multitemáticas serão 
implementadas, nomeadamente, através de:

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas. Será 
incentivada a pluridisciplinaridade através 
de abordagens multitemáticas conjuntas 
relativas a matérias de investigação e 
tecnologias relevantes para mais de um 
tema. Essas abordagens multitemáticas serão 
implementadas, nomeadamente, através de:

- convites à apresentação de propostas 
conjuntos entre temas quando um tópico de 
investigação é claramente relevante para as 
actividades de cada um desses temas;

- convites à apresentação de propostas 
conjuntos entre temas quando um tópico de 
investigação é claramente relevante para as 
actividades de algum desses temas;

- uma ênfase especial na investigação 
interdisciplinar no âmbito da actividade 
relativa a “necessidades emergentes”;

- uma ênfase especial na investigação 
interdisciplinar no âmbito da actividade 
relativa a “necessidades emergentes”;

- recurso a peritos externos de um vasto 
leque de disciplinas e horizontes para a 
elaboração do programa de trabalho;

- recurso a investigadores de reconhecido 
prestígio e a um vasto leque de disciplinas e 
horizontes para a elaboração do programa de 
trabalho;

- no que diz respeito a investigação relevante 
para as políticas, garantia da coerência com 
as políticas da UE. 

- no que diz respeito a investigação relevante 
para as políticas, garantia da coerência com 
as políticas da UE. 

Or. es



Justificação

Cumpre que o fomento da interdisciplinaridade tenha lugar desde os convites à 
apresentação de propostas conjuntas, não sendo, para o efeito, necessário o concurso de 
todas as áreas temáticas. Para a elaboração do programa de trabalho deverá recorrer-se a 
peritos de reconhecido prestígio a nível internacional nas áreas para as quais a eles se 
recorra.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 200
Anexo I, "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades" parágrafo 1

A relevância industrial dos temas será 
assegurada em permanência graças, 
nomeadamente, ao trabalho realizado pelas 
várias "plataformas tecnológicas europeias". 
O presente programa específico contribuirá 
assim para a implementação das agendas 
estratégicas de investigação estabelecidas e 
desenvolvidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, na medida em que 
estas apresentem um verdadeiro valor 
acrescentado europeu. As vastas 
necessidades de investigação identificadas 
nas agendas estratégicas de investigação 
disponíveis já se reflectem bem nos nove 
temas apresentados infra. A integração mais 
pormenorizada do seu conteúdo técnico será 
feita posteriormente quando for elaborado o 
programa de trabalho pormenorizado para os 
convites à apresentação de propostas 
específicos.

A relevância industrial e a participação nos
temas será assegurada em permanência 
graças, nomeadamente, ao trabalho realizado 
pelas várias "plataformas tecnológicas 
europeias". O presente programa específico 
contribuirá assim, em conjunto com os 
contributos da indústria, para a 
implementação das agendas estratégicas de
investigação estabelecidas e desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias, na 
medida em que estas apresentem um 
verdadeiro valor acrescentado europeu. As 
vastas necessidades de investigação 
identificadas nas agendas estratégicas de 
investigação disponíveis já se reflectem bem 
nos nove temas apresentados infra. A 
integração mais pormenorizada do seu 
conteúdo técnico será feita posteriormente 
quando for elaborado o programa de 
trabalho pormenorizado para os convites à 
apresentação de propostas específicos.

Or. es

Justificação

O interesse das plataformas tecnológicas europeias consiste na possibilidade de aumentar 
esforços. 



Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 201
Anexo I, subtítulo "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", parágrafo 1

A relevância industrial dos temas será 
assegurada em permanência graças, 
nomeadamente, ao trabalho realizado pelas 
várias "plataformas tecnológicas europeias". 
O presente programa específico contribuirá 
assim para a implementação das agendas 
estratégicas de investigação estabelecidas e 
desenvolvidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, na medida em que 
estas apresentem um verdadeiro valor 
acrescentado europeu. As vastas 
necessidades de investigação identificadas 
nas agendas estratégicas de investigação 
disponíveis já se reflectem bem nos nove 
temas apresentados infra. A integração mais 
pormenorizada do seu conteúdo técnico será 
feita posteriormente quando for elaborado o 
programa de trabalho pormenorizado para os 
convites à apresentação de propostas 
específicos.

A relevância industrial dos temas será 
assegurada em permanência graças, 
nomeadamente, ao trabalho realizado pelas 
várias "plataformas tecnológicas europeias". 
O presente programa específico contribuirá 
assim para a implementação das agendas 
estratégicas de investigação estabelecidas e 
desenvolvidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, na medida em que 
estas apresentem um verdadeiro valor 
acrescentado europeu. As vastas 
necessidades de investigação identificadas 
nas agendas estratégicas de investigação 
disponíveis já se reflectem bem nos nove 
temas apresentados infra. A integração mais 
pormenorizada do seu conteúdo técnico será 
feita posteriormente quando for elaborado o 
programa de trabalho pormenorizado para os 
convites à apresentação de propostas 
específicos. Neste contexto, serão 
consultadas as organizações não 
governamentais (ONG) e as outras partes 
interessadas não industriais. Paralelamente 
às plataformas tecnológicas europeias 
existentes, a Comissão criará uma 
plataforma europeia para a inovação social 
que reúna, sob a tutela das ONG, as 
organizações da sociedade civil, as 
instituições de investigação e as instâncias 
regulamentares a nível europeu, a fim de 
definir uma agenda de investigação e 
contribuir para o desenvolvimento de 
processos participativos.

Or. en

Justificação

A participação das organizações da sociedade civil contribui para a melhoria do processo 
legislativo. 



Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 202
Anexo I, subtítulo "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", parágrafo 2

Será igualmente garantida uma permanente 
relevância dos temas para a elaboração, 
execução e avaliação das políticas e da 
regulamentação da UE. Estes temas dizem 
respeito a políticas em áreas como a saúde, 
segurança, protecção do consumidor, 
energia, ambiente, ajuda ao 
desenvolvimento, pescas, assuntos do mar, 
agricultura, saúde e bem-estar dos animais, 
transportes, ensino e formação, sociedade da 
informação e meios de comunicação social, 
emprego, assuntos sociais, coesão, justiça e 
assuntos internos, juntamente com 
investigação pré-normativa e co-normativa 
relevante para a melhoria da qualidade das 
normas e respectiva aplicação. Neste 
contexto, as plataformas que reúnam partes 
interessadas e a comunidade de investigação 
para o estudo de agendas estratégicas de 
investigação relevantes para áreas da política 
social, ambiental ou outras podem também 
desempenhar o seu papel.

Será igualmente garantida uma permanente 
relevância dos temas para a elaboração, 
execução e avaliação das políticas e da 
regulamentação da UE. Estes temas dizem 
respeito a políticas em áreas como a saúde, 
segurança, protecção do consumidor, 
energia, ambiente, ajuda ao 
desenvolvimento, pescas, assuntos do mar, 
agricultura, saúde e bem-estar dos animais, 
transportes, ensino e formação, sociedade da 
informação e meios de comunicação social, 
emprego, assuntos sociais, coesão, justiça e 
assuntos internos, juntamente com 
investigação pré-normativa e co-normativa 
relevante para a melhoria da 
interoperabilidade e da concorrência 
graças à qualidade das normas e respectiva 
aplicação. Neste contexto, as plataformas 
que reúnam partes interessadas e a 
comunidade de investigação para o estudo 
de agendas estratégicas de investigação 
relevantes para áreas da política social, 
ambiental ou outras podem também 
desempenhar o seu papel.

Or. en

Justificação

As normas devem ser interoperáveis, a fim de reforçar a concorrência.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 203
Anexo I, subtítulo "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", ponto 1, parte 

introdutória

• Necessidades emergentes: Apoio
específico a propostas de investigação 
destinadas a identificar ou explorar mais 
profundamente, num determinado 
domínio e/ou na intersecção de várias 

• Necessidades emergentes: Apoio 
específico a propostas de investigação 
destinadas a identificar ou explorar mais 
profundamente, num determinado 
domínio e/ou na intersecção de várias 



disciplinas, novas oportunidades 
científicas e tecnológicas, em especial as 
que possam conduzir a descobertas 
importantes. Este apoio processar-se-á 
através de:

disciplinas, novas oportunidades 
científicas e tecnológicas, em especial as 
que possam conduzir a descobertas 
importantes ou a aplicações directas. 
Este apoio processar-se-á através de:

Or. en

Justificação

Importa velar pela exploração directa do potencial das aplicações inovadoras das 
oportunidades científicas e tecnológicas, assim que o permita a investigação em curso, sem 
que seja necessário esperar pela conclusão do projecto de investigação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 204
Anexo I, subtítulo "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", ponto 1, 

travessão 1

- investigação aberta, “ascendente” sobre 
tópicos indicados pelos próprios 
investigadores para o desenvolvimento de 
novas oportunidades científicas e 
tecnológicas (acções "Aventura" 
(Adventure)) ou para a avaliação de novas 
descobertas ou de fenómenos recentemente 
observados que possam prenunciar riscos ou 
problemas para a sociedade (acções 
"Perspectiva” (Insight));

- investigação aberta, “ascendente” sobre 
tópicos indicados pelos próprios 
investigadores para o desenvolvimento de 
novas oportunidades científicas e 
tecnológicas (acções "Aventura" 
(Adventure)), ou para identificar numa fase 
inicial as evoluções e tendências com 
importantes aplicações prospectivas (acções 
"Prospectiva" ("Foresight")) ou para a 
avaliação de novas descobertas ou de 
fenómenos recentemente observados que 
possam prenunciar riscos ou problemas para 
a sociedade (acções "Perspectiva” (Insight));

Or. en

Justificação

As actividades de investigação prospectiva têm vindo a adquirir uma maior importência, 
pois os investigadores sentem-se cada vez mais obrigados a examinar os aspectos gerais e os 
eventuais riscos e repercussões da investigação. É necessário incentivar o pensamento 
estratégico dos investigadores numa fase ascendente, dado que a antecipação, numa fase 
precoce, das futuras evoluções científicas e tecnológicas e das aplicações prospectivas 
conferirá à UE uma enorme vantagem competitiva.



Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 205
Anexo I, "Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento" parágrafo 1, 

travessão 3

- acções de difusão específicas que adoptem 
uma abordagem proactiva em matéria de 
difusão dos resultados provenientes de uma 
série de projectos, incluindo os de anteriores 
programas-quadro e de outros programas de 
investigação, e que visem sectores ou grupos 
de interessados específicos como potenciais 
utilizadores;

- acções de difusão específicas que adoptem 
uma abordagem proactiva em matéria de 
difusão dos resultados provenientes de uma 
série de projectos, incluindo os de anteriores 
programas-quadro e de outros programas de 
investigação, e que visem sectores ou grupos 
de interessados específicos, com especial 
ênfase nos possíveis utilizadores e nos 
docentes pré-universitários;

Or. es

Justificação

Para potenciar as vocações de investigadores, é conveniente aproximar os resultados 
científicos de quantos para aquelas contribuem ou as dificultam, designadamente os 
professores do ensino primário e os do ensino secundário.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 206
Anexo I, "Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento" parágrafo 1, 

travessão 5

- serviços CORDIS para promover a difusão 
de conhecimentos e a exploração de 
resultados da investigação;

- serviços CORDIS para promover a difusão 
de conhecimentos, de forma fácil para o 
utilizador, e a exploração de resultados da 
investigação;

Or. es

Justificação

Cumpre que, enquanto portal de comunicação da Comissão, a gestão de CORDIS  seja de 
fácil acesso para o utilizador.



Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 207
Anexo I, subtítulo "Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento", 

parágrafo 1, travessão 6

- iniciativas para promover o diálogo e o 
debate sobre questões científicas e 
resultados da investigação com um público 
mais vasto que ultrapasse a comunidade de 
investigadores.

- iniciativas para promover o diálogo e o 
debate sobre questões científicas e 
resultados da investigação com um público 
mais vasto que ultrapasse a comunidade de 
investigadores, nomeadamente através da 
investigação em benefício das organizações 
da sociedade civil.

Or. en

Justificação

A possibilidade de acesso das organizações da sociedade civil aos conhecimentos científicos 
contribuirá para facilitar a aceitação e a compreensão das novas tecnologias por parte dos 
cidadãos.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 208
Anexo I, "Participação de PME"

Será facilitada a participação optimizada das 
pequenas e médias empresas (PME) em 
todas as áreas temáticas, nomeadamente por 
melhores procedimentos financeiros e 
administrativos e por uma maior 
flexibilidade na escolha do regime 
financeiro adequado. Além disso, as 
necessidades de investigação e as 
potencialidades das PME são tidas em 
devida consideração no desenvolvimento do 
conteúdo das áreas temáticas do presente 
programa específico e serão identificadas no
programa de trabalho as áreas que sejam de 
especial interesse para as PME. No 
programa específico "Capacidades" estão 
incluídas acções específicas de apoio à 
investigação em benefício das PME ou 
associações de PME e as acções destinadas 
a promover a participação das PME em 
todo o programa-quadro serão financiadas 

Será facilitada a participação optimizada das 
pequenas e médias empresas (PME) em 
todas as áreas temáticas, nomeadamente por 
melhores procedimentos financeiros e 
administrativos e por uma maior 
flexibilidade na escolha do regime 
financeiro adequado, bem como por 
medidas específicas de estímulo à sua 
efectiva participação. Além disso, as 
necessidades de investigação e as 
potencialidades das PME, incluindo as de 
menor intensidade tecnológica e os sectores 
tradicionais, são tidas em devida 
consideração no desenvolvimento do 
conteúdo das áreas temáticas do presente 
programa específico. No programa de 
trabalho, e no quadro de uma estratégia 
integrada de promoção da participação de 
PME, serão identificadas as medidas 
concretas para o efeito, incluindo a 



no âmbito do programa “Competitividade e 
inovação”.

publicação de convites à apresentação de 
propostas adaptadas às suas necessidades 
específicas, bem como as áreas que sejam de 
especial interesse para as PME. No 
programa específico "Capacidades" estão 
incluídas acções específicas de apoio à 
investigação em benefício das PME ou 
associações de PME. Estas acções serão 
complementadas e coordenadas com as 
previstas no programa “Competitividade e 
inovação”.

Or. es

Justificação

Rectificação da anterior alteração 30, a fim de incluir os sectores tradicionais.

Alteração apresentada por Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen e Eluned Morgan

Alteração 209
Anexo I, subtítulo "Participação de PME", parágrafo 1 bis (novo)

Será dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das PME, 
nomeadamente através da atribuição de, 
pelo menos, 15% do orçamento do presente 
programa específico às PME. Para atingir 
este objectivo, será facilitada a participação 
das PME através de projectos estratégicos 
ou agrupamentos relacionados com temas 
prioritários ou de projectos de plataformas 
tecnológicas. Os projectos que incluam a 
participação de PME deverão beneficiar do 
nível máximo de financiamento de todas as 
instituições comunitárias, nomeadamente o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) e o 
Fundo Europeu de Investimento (FEI).

Or. en

(Substitui a alteração 368 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)



Alteração apresentada por Hiltrud Breyer em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 210
Anexo I, subtítulo "Aspectos éticos", parágrafo 1

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), as 
resoluções do Parlamento Europeu de 10 
de Março de 2005 sobre o comércio de 
óvulos humanos1 e de 26 de Outubro de 
2005 sobre as patentes das invenções 
biotecnológicas2, bem como a legislação e 
as regulamentações em vigor nos países em 
que os projectos de investigação são 
executados.
______________________________
1 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0407.

Or. en



Alteração apresentada por Hiltrud Breyer em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 211
Anexo I, subtítulo "Aspectos éticos", parágrafo 2

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 
do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 212
Anexo I, subtítulo "Aspectos éticos", parágrafo 2

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 
do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).

Suprimido

Or. en

Justificação

A formulação proposta pela Comissão não é clara e é conveniente prever, em particular, a 
obrigação de informar o Parlamento Europeu.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 213
Anexo I, subtítulo "Aspectos éticos", parágrafo 3

De acordo com o princípio da De acordo com o princípio da 



subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. São, em qualquer caso, 
aplicáveis as disposições nacionais, pelo 
que a investigação proibida num 
determinado Estado-Membro ou noutro 
país não beneficiará de financiamento 
comunitário para realização nesse Estado-
Membro ou país.

subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. 

Or. en

Justificação

A formulação proposta pela Comissão não é clara e é conveniente prever, em particular, a 
obrigação de informar o Parlamento Europeu.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 214
Anexo I, subtítulo "Aspectos éticos", parágrafo 4

Quando adequado, os responsáveis pelos 
projectos de investigação devem obter a 
aprovação dos comités de ética nacionais ou 
locais competentes antes de iniciar as 
actividades de IDT. A Comissão procederá 
também de forma sistemática a um exame 
ético das propostas que incidam em 
questões sensíveis do ponto de vista ético ou 
nas quais os aspectos éticos não tenham 
sido devidamente considerados. Em casos 
específicos, poder-se-á proceder a um exame 
ético durante a execução de um projecto.

Quando adequado, as pessoas que 
participem ou sejam responsáveis pelos 
projectos de investigação relacionados com 
questões sensíveis do ponto de vista ético, 
como por exemplo a análise do ADN de 
seres humanos, a investigação em pessoas 
incapacitadas de dar o seu consentimento 
informado, a investigação que cause o 
sofrimento de animais vertebrados, etc. 
devem obter a aprovação dos comités de 
ética nacionais ou locais competentes antes 
de iniciar as actividades de IDT. A 
Comissão procederá também de forma 
sistemática a um exame ético. Em casos 
específicos, poder-se-á proceder a um exame 
ético durante a execução de um projecto.

Or. en



Justificação

A formulação proposta pela Comissão não é clara e é conveniente prever, em particular, a 
obrigação de informar o Parlamento Europeu.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 215
Anexo I, subtítulo "Aspectos éticos", parágrafo 5

Em conformidade com o nº 3 do artigo 4º 
da presente decisão, não serão financiadas 
as actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros.

A Comissão informará anualmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre as 
suas actividades neste domínio e, além 
disso, fornecer-lhes-á as informações que 
solicitem.

Or. en

Justificação

A formulação proposta pela Comissão não é clara e é conveniente prever, em particular, a 
obrigação de informar o Parlamento Europeu.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 216
Anexo I, "Aspectos éticos", parágrafo 5 bis (novo)

Será necessária a redefinição e divulgação 
dos critérios de base sobre as garantias 
científicas.

Or. es

Justificação

O compromisso económico com a investigação por parte da sociedade concita a confiança 
na autenticidade dos resultados.



Alteração apresentada por Riera Madurell

Alteração 217
Anexo I, "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 1

Num número limitado de casos, o âmbito de 
um objectivo de IDT e a escala dos recursos 
envolvidos justificam a criação de parcerias 
a longo prazo dos sectores público e privado, 
sob a forma de iniciativas tecnológicas 
conjuntas. Estas iniciativas, principalmente
resultantes do trabalho das plataformas 
tecnológicas europeias e abrangendo um 
aspecto ou um pequeno número de aspectos 
seleccionados da investigação no respectivo 
domínio, combinarão o investimento do 
sector privado e o financiamento público 
nacional e europeu, incluindo subvenções do 
programa-quadro de investigação e 
financiamentos sob a forma de empréstimos 
do Banco Europeu de Investimento. As 
iniciativas tecnológicas conjuntas serão 
decididas com base em propostas separadas 
(por exemplo, com base no artigo 171º do 
Tratado).

Num número limitado de casos, o âmbito de 
um objectivo de IDT e a escala dos recursos 
envolvidos poderiam justificar a criação de 
parcerias a longo prazo dos sectores público 
e privado, sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas. Estas iniciativas, 
fundamentalmente resultantes do trabalho 
das plataformas tecnológicas europeias e 
abrangendo um aspecto ou um pequeno 
número de aspectos seleccionados da 
investigação no respectivo domínio, 
deveriam combinar o investimento do sector 
privado e o financiamento público nacional e 
europeu, incluindo contribuições em capital  
e subvenções do programa-quadro de 
investigação. Os mecanismos do Sétimo 
Programa-Quadro e os financiamentos sob 
a forma de empréstimos do Banco Europeu 
de Investimento (BEI), deveriam 
estruturar-se para facilitar a participação 
do BEI nas empresas conjuntas 
responsáveis pela execução das iniciativas
tecnológicas comuns. As iniciativas 
tecnológicas conjuntas serão decididas com 
base em propostas separadas (por exemplo, 
com base no artigo 171º do Tratado).

Or. es

Justificação

A presente alteração introduz, através da utilização de formas verbais no condicional, 
algumas cautelas relativamente ao proposto na anterior alteração 34.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 218
Anexo I, "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 1

Num número limitado de casos, o âmbito de 
um objectivo de IDT e a escala dos recursos 
envolvidos justificam a criação de parcerias 

Num número limitado de casos, o âmbito de 
um objectivo de IDT e a escala dos recursos 
envolvidos justificam a criação de parcerias 



a longo prazo dos sectores público e privado, 
sob a forma de iniciativas tecnológicas 
conjuntas. Estas iniciativas, principalmente 
resultantes do trabalho das plataformas 
tecnológicas europeias e abrangendo um 
aspecto ou um pequeno número de aspectos 
seleccionados da investigação no respectivo 
domínio, combinarão o investimento do 
sector privado e o financiamento público 
nacional e europeu, incluindo subvenções do 
programa-quadro de investigação e 
financiamentos sob a forma de empréstimos 
do Banco Europeu de Investimento. As 
iniciativas tecnológicas conjuntas serão 
decididas com base em propostas separadas 
(por exemplo, com base no artigo 171º do 
Tratado).

a longo prazo dos sectores público e privado, 
sob a forma de iniciativas tecnológicas 
conjuntas. Estas iniciativas, principalmente 
resultantes do trabalho das plataformas 
tecnológicas europeias e abrangendo um 
aspecto ou um pequeno número de aspectos 
seleccionados da investigação no respectivo 
domínio, combinarão o investimento do 
sector privado e o financiamento público 
nacional e europeu, incluindo subvenções do 
programa-quadro de investigação e 
financiamentos sob a forma de empréstimos 
do Banco Europeu de Investimento. As 
iniciativas tecnológicas conjuntas serão 
decididas, de modo individual, com base em 
propostas separadas (por exemplo, com base 
no artigo 171º do Tratado).

Or. es

Justificação

Cumpre que a selecção das plataformas se processe analisando a necessidade de existência 
da cada uma individualmente.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 219
Anexo I, "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 2

As iniciativas tecnológicas conjuntas são 
definidas com base numa série de critérios, 
nomeadamente:

As iniciativas tecnológicas conjuntas são 
definidas, de forma aberta e transparente, 
após uma avaliação, com base numa série 
de critérios, nomeadamente:

- incapacidade dos instrumentos existentes 
para atingir o objectivo;

- valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu;

- valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu, medido em função da excelência e 
das sinergias que possam criar;

- nível e clareza da definição do objectivo a 
atingir;

- nível e clareza da definição do objectivo a 
atingir;

- solidez do empenhamento da indústria a 
nível financeiro e de recursos;

- solidez do empenhamento da indústria a 
nível financeiro e de recursos;

- escala do impacto no crescimento e - escala do impacto no crescimento e 
competitividade industrial, incluindo a 



competitividade industrial; participação das PME;
- importância da contribuição para 
objectivos políticos mais vastos;

- importância da contribuição para 
objectivos políticos mais vastos;

- criação de um programa e calendário de 
formação dos investigadores participantes;

- capacidade para atrair apoio nacional 
suplementar e para produzir um efeito de 
alavanca nos financiamentos actuais ou 
futuros da indústria;

- capacidade para atrair apoio nacional 
suplementar e para produzir um efeito de 
alavanca nos financiamentos actuais ou 
futuros da indústria.

- incapacidade dos instrumentos existentes 
para atingir o objectivo.

Or. es

Justificação

As iniciativas tecnológicas conjuntas constituem uma grande oportunidade para a 
colaboração entre a indústria e o sector público.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 220
Anexo I, subtítulo "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 2, travessão 1 bis (novo)

- relevância da sociedade civil;

Or. en

Justificação

A participação das organizações da sociedade civil contribui para a melhoria do processo 
legislativo.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 221
Anexo I, subtítulo "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 4 bis (novo)

A fim de aumentar a transparência e a 
participação de todas as partes 
interessadas, nomeadamente as PME, as 
actividades das plataformas tecnológicas e 



as iniciativas tecnológicas conjuntas  
devem ser acompanhadas de acções de 
difusão concretas. Esta difusão deve ser 
coordenada por um secretariado adequado 
a nível europeu e levada a cabo em todos os 
Estados-Membros mediante o recurso aos 
conhecimentos técnicos e aos instrumentos 
de divulgação de associações científicas e 
técnicas independentes, reconhecidas e sem 
fins lucrativos que operem a nível nacional.

Or. en

Justificação

As plataformas tecnológicas (PT) e as iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC), que se 
baseiam em conceitos complexos e inovadores, não são bem conhecidas de todos os 
intervenientes que operam no sector privado e que não dispõem de uma estrutura adequada 
para os informar. Para evitar que esta situação comprometa a eficácia desta oportunidade 
oferecida pelas PT e as ITC, é necessário que as acções sejam acompanhadas de uma 
estrutura de informação e assistência assente nos conhecimentos especializados das 
organizações nacionais.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Avril Doyle

Alteração 222
Anexo I, subtítulo "Coordenação de programas de investigação não comunitários", parágrafo 

1

Na acção desenvolvida neste domínio 
utilizar-se-ão dois instrumentos principais: o 
regime ERA-NET e a participação da 
Comunidade em programas de investigação 
nacionais empreendidos conjuntamente 
(artigo 169º do Tratado). Esta acção será 
também utilizada para reforçar a 
complementaridade e sinergias entre o 
programa-quadro e as actividades 
desenvolvidas no âmbito de estruturas 
intergovernamentais, como a EUREKA, 
EIROforum e COST. Será prestado apoio 
financeiro a actividades de administração e 
coordenação da estrutura COST, de modo a 
que esta possa continuar a contribuir para a 
coordenação e intercâmbios entre equipas de 
investigação financiadas a nível nacional.

Na acção desenvolvida neste domínio 
utilizar-se-ão dois instrumentos principais: o 
regime ERA-NET e a participação da 
Comunidade em programas de investigação 
nacionais empreendidos conjuntamente 
(artigo 169º do Tratado). Esta acção será 
também utilizada para reforçar a 
complementaridade e sinergias entre o 
programa-quadro e as actividades 
desenvolvidas no âmbito de estruturas 
intergovernamentais, como a EUREKA, 
EIROforum e COST. Dada a importância 
do desenvolvimento das PME para a 
competitividade comunitária, deve ser dada 
especial atenção à promoção do acesso das 
PME de alta tecnologia à investigação, tal 
como definido, com base no artigo 169º do 
Tratado, no programa EUREKA 



"EUROSTARS" da Comissão. Será 
prestado apoio financeiro a actividades de 
administração e coordenação da estrutura 
COST, de modo a que esta possa continuar a 
contribuir para a coordenação e intercâmbios 
entre equipas de investigação financiadas a 
nível nacional.

Or. en

(Substitui a alteração 401 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 223
Anexo I, "Coordenação de programas de investigação não comunitários", parágrafo 4, 

travessão 1

- um enquadramento para os responsáveis 
pela execução de programas de investigação 
públicos, com vista a intensificar a 
coordenação dessas actividades. Tal incluirá 
o apoio a novas ERA-NET, bem como o 
alargamento e aprofundamento do âmbito 
das ERA-NET existentes, por exemplo, 
através do alargamento das suas parcerias e
da abertura mútua dos seus programas; 

- um enquadramento para os responsáveis 
pela execução de programas de investigação 
públicos, com vista a intensificar a 
coordenação dessas actividades. Tal incluirá 
o apoio a novas ERA-NET, bem como o 
alargamento e aprofundamento do âmbito 
das ERA-NET existentes, por exemplo, 
através da melhoria da respectiva difusão e 
da abertura mútua dos seus programas; 

Or. es

Justificação

A supressão de entraves administrativos pode contribuir, conjuntamente com uma adequada 
formação das pessoas incumbidas da gestão de programas de investigação, para uma maior 
eficácia a nível da respectiva execução.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 224
Anexo I, "Coordenação de programas de investigação não comunitários", parágrafo 4, 

travessão 2 bis (novo)

- apoio à simplificação dos entraves 
administrativos e à formação dos 
responsáveis administrativos nacionais, 



regionais e locais.

Or. es

Justificação

A supressão de entraves administrativos pode contribuir, conjuntamente com uma adequada 
formação das pessoas incumbidas da gestão de programas de investigação, para uma maior 
eficácia a nível da respectiva execução.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 225
Anexo I, subtítulo "Coordenação de programas de investigação não comunitários", parágrafo 

5

A participação da Comunidade em 
programas de investigação nacionais 
empreendidos conjuntamente com base no 
artigo 169º é especialmente relevante para a 
cooperação europeia em larga escala de 
“geometria variável” entre Estados-
Membros com necessidades e/ou interesses 
comuns. Essas iniciativas ao abrigo do artigo 
169º serão lançadas em áreas a identificar 
em estreita associação com os Estados-
Membros, incluindo a possibilidade de 
cooperação com programas 
intergovernamentais, com base nos critérios 
definidos na decisão relativa ao 
7º programa-quadro.

A participação da Comunidade em 
programas de investigação nacionais 
empreendidos conjuntamente com base no 
artigo 169º é especialmente relevante para a 
cooperação europeia em larga escala de 
“geometria variável” entre Estados-
Membros com necessidades e/ou interesses 
comuns. Essas iniciativas ao abrigo do artigo 
169º serão lançadas em áreas a identificar 
em estreita associação com os Estados-
Membros, incluindo a possibilidade de 
cooperação com programas 
intergovernamentais, com base nos critérios 
definidos na decisão relativa ao 
7º programa-quadro, nomeadamente o valor 
acrescentado social e ambiental.

Or. en

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 226
Anexo I, "Cooperação internacional", parágrafo 1

As acções de cooperação internacional 
apoiarão uma política científica e 
tecnológica internacional com dois

As acções de cooperação internacional 
apoiarão uma política científica e 
tecnológica internacional com três



objectivos interdependentes: objectivos interdependentes:

- Criar a base das actividades e capacidades 
de investigação dos países em vias de 
desenvolvimento, consolidar e reforçar os 
órgãos responsáveis: universidades e 
centros de formação de investigadores 
públicos e privados;

- Apoiar e promover a competitividade 
europeia através de parcerias estratégicas de 
investigação com países terceiros, incluindo 
economias altamente industrializadas e 
emergentes em domínios científicos e 
tecnológicos, mediante a contratação dos 
melhores cientistas de países terceiros para 
trabalhar na Europa e com a Europa;

- Apoiar e promover a competitividade 
europeia através de parcerias estratégicas de 
investigação com países terceiros, incluindo 
economias altamente industrializadas e 
emergentes em domínios científicos e 
tecnológicos, mediante a contratação dos 
melhores cientistas de países terceiros para 
trabalhar na Europa e com a Europa;

- Abordar problemas específicos que os 
países terceiros enfrentam ou que sejam de 
carácter global, com base no interesse e 
benefício mútuos.

- Abordar problemas específicos que os 
países terceiros enfrentam ou que sejam de 
carácter global, com base no interesse e 
benefício mútuos.

Or. es

Justificação

A consolidação e melhoria dos órgãos responsáveis pela investigação é necessária para 
criar um clima propício ao investigador e ao investimento.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 227
Anexo I, subtítulo "Cooperação internacional", parágrafo 2

A política de cooperação científica 
internacional da UE salientará e 
desenvolverá a cooperação, a fim de gerar, 
partilhar e utilizar conhecimentos através de 
parcerias de investigação equitativas que 
tomem em consideração o país, o contexto 
regional e socioeconómico e a base de 
conhecimentos dos países parceiros. A 
abordagem estratégica destina-se a promover 
a competitividade da UE e o 
desenvolvimento sustentável global através 
de parcerias desse tipo entre a UE e países 

A política de cooperação científica 
internacional da UE salientará e 
desenvolverá a cooperação, a fim de gerar, 
partilhar e utilizar conhecimentos através de 
parcerias de investigação equitativas que 
tomem em consideração o país, o contexto 
regional e socioeconómico e a base de 
conhecimentos dos países parceiros. A 
abordagem estratégica destina-se a promover 
a competitividade da UE e o 
desenvolvimento sustentável global através 
de parcerias desse tipo entre a UE e países 



terceiros a nível bilateral, regional e global, 
com base no interesse e benefício mútuos. 
Para tal, deveria ser igualmente promovido o 
papel da UE como interveniente a nível 
mundial, através de programas de 
investigação internacionais multilaterais. As 
acções de cooperação internacional apoiadas 
serão correlacionadas com questões políticas 
prevalentes, a fim de contribuírem para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais da UE e para a partilha dos 
valores europeus, competitividade, 
progresso socioeconómico, protecção do 
ambiente e bem-estar no contexto mais vasto 
do desenvolvimento sustentável global.

terceiros a nível bilateral, regional e global, 
com base no interesse e benefício mútuos. 
Contudo, os países terceiros que infrinjam
a legislação comunitária ou as convenções 
da ONU em matéria de direitos humanos 
não podem participar no Espaço Europeu 
da Investigação e não são elegíveis para 
financiamento ao abrigo do programa-
quadro. Para tal, deveria ser igualmente 
promovido o papel da UE como 
interveniente a nível mundial, através de 
programas de investigação internacionais 
multilaterais. As acções de cooperação 
internacional apoiadas serão correlacionadas 
com questões políticas prevalentes, a fim de 
contribuírem para o cumprimento dos 
compromissos internacionais da UE e para a 
partilha dos valores europeus, 
competitividade, progresso socioeconómico, 
protecção do ambiente e bem-estar no 
contexto mais vasto do desenvolvimento 
sustentável global.

Or. en

Justificação

Não seria correcto utilizar os fundos de investigação da UE para conceder apoio científico e 
técnico a países que infrinjam os direitos humanos. Os cientistas e investigadores de 
diversos Estados-Membros pediram repetidas vezes à UE que assumisse esse compromisso.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 228
Anexo I, subtítulo "Cooperação internacional", parágrafo 3, ponto 2

• acções de cooperação específicas em 
cada área temática dirigidas a países 
terceiros, nos casos em que exista um 
interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. A identificação de 
necessidades e prioridades específicas 
será estreitamente associada a acordos de 
cooperação bilaterais relevantes e a 
diálogos multilaterais e bi-regionais em 
vigor entre a UE e estes países ou grupos 
de países. As prioridades serão 

• acções de cooperação específicas em 
cada área temática dirigidas a países 
terceiros, nos casos em que exista um 
interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. A identificação de 
necessidades e prioridades específicas 
será estreitamente associada a acordos de 
cooperação bilaterais relevantes e a 
diálogos multilaterais e bi-regionais em 
vigor entre a UE e estes países ou grupos 
de países. As prioridades serão 



identificadas com base nas necessidades 
específicas, no potencial e no nível de 
desenvolvimento económico na região 
ou país. Para tal, desenvolver-se-á uma 
estratégia de cooperação internacional e 
um plano de execução com acções 
específicas orientadas no âmbito de cada 
tema ou entre temas, por exemplo nos 
domínios da saúde, agricultura, 
saneamento, recursos hídricos, segurança 
alimentar, coesão social, energia, 
ambiente, pesca, aquicultura e recursos 
naturais, política económica sustentável 
e tecnologias da informação e das 
comunicações. Estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a 
UE e estes países. Essas acções 
destinam-se, em especial, a reforçar as 
capacidades de investigação e de 
trabalho em cooperação de países 
candidatos, vizinhos, em 
desenvolvimento e emergentes. Serão 
objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo 
acesso aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em 
desenvolvimento.

identificadas com base nas necessidades 
específicas, no potencial e no nível de 
desenvolvimento económico na região 
ou país. Para tal, desenvolver-se-á uma 
estratégia de cooperação internacional e 
um plano de execução com acções 
específicas orientadas no âmbito de cada 
tema ou entre temas, por exemplo nos 
domínios da saúde, em particular as 
doenças descuradas, agricultura, 
saneamento, recursos hídricos, segurança 
alimentar, coesão social, energia, 
ambiente, pesca, aquicultura e recursos 
naturais, política económica sustentável 
e tecnologias da informação e das 
comunicações. Estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a 
UE e estes países. Essas acções 
destinam-se, em especial, a reforçar as 
capacidades de investigação e de 
trabalho em cooperação de países 
candidatos, vizinhos, em 
desenvolvimento e emergentes. Serão 
objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo 
acesso aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em 
desenvolvimento.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 229
Anexo I, subtítulo "Cooperação internacional", parágrafo 3, ponto 2

• acções de cooperação específicas em 
cada área temática dirigidas a países 
terceiros, nos casos em que exista um 
interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. A identificação de 
necessidades e prioridades específicas 
será estreitamente associada a acordos de 
cooperação bilaterais relevantes e a 
diálogos multilaterais e bi-regionais em 
vigor entre a UE e estes países ou grupos 
de países. As prioridades serão 

• acções de cooperação específicas em 
cada área temática dirigidas a países 
terceiros, nos casos em que exista um 
interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. A identificação de 
necessidades e prioridades específicas 
será estreitamente associada a acordos de 
cooperação bilaterais relevantes e a 
diálogos multilaterais e bi-regionais em 
vigor entre a UE e estes países ou grupos 
de países. As prioridades serão 



identificadas com base nas necessidades 
específicas, no potencial e no nível de 
desenvolvimento económico na região 
ou país. Para tal, desenvolver-se-á uma 
estratégia de cooperação internacional e 
um plano de execução com acções 
específicas orientadas no âmbito de cada 
tema ou entre temas, por exemplo nos 
domínios da saúde, agricultura, 
saneamento, recursos hídricos, segurança 
alimentar, coesão social, energia, 
ambiente, pesca, aquicultura e recursos 
naturais, política económica sustentável 
e tecnologias da informação e das 
comunicações. Estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a 
UE e estes países. Essas acções 
destinam-se, em especial, a reforçar as 
capacidades de investigação e de 
trabalho em cooperação de países 
candidatos, vizinhos, em 
desenvolvimento e emergentes. Serão 
objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo 
acesso aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em 
desenvolvimento.

identificadas com base no interesse e 
benefício mútuos e nas necessidades 
específicas, no potencial e no nível de 
desenvolvimento económico na região 
ou país. Para tal, desenvolver-se-á uma 
estratégia de cooperação internacional e 
um plano de execução com acções 
específicas orientadas no âmbito de cada
tema ou entre temas, por exemplo nos 
domínios da saúde, agricultura, 
saneamento, recursos hídricos, segurança 
alimentar, coesão social, energia, 
ambiente, pesca, aquicultura e recursos 
naturais, política económica sustentável 
e tecnologias da informação e das 
comunicações. Estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a 
UE e estes países. Para além de 
contemplarem domínios de interesse 
mútuo, essas acções destinam-se a 
reforçar as capacidades de investigação e 
de trabalho em cooperação de países 
candidatos, vizinhos, em 
desenvolvimento e emergentes. Serão 
objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo 
acesso aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

É necessário especificar que as acções de cooperação específicas de carácter internacional  
adoptadas no âmbito do programa específico "Cooperação" devem abranger, em particular, 
os domínios de investigação de interesse mútuo para a UE e os países terceiros.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 230
Anexo I, "Cooperação internacional", parágrafo 3, ponto 2

● acções de cooperação específicas em cada 
área temática dirigidas a países terceiros, nos 

● acções de cooperação específicas em cada 
área temática dirigidas a países terceiros, nos 



casos em que exista um interesse mútuo na 
cooperação em determinados tópicos. A 
identificação de necessidades e prioridades 
específicas será estreitamente associada a 
acordos de cooperação bilaterais relevantes e 
a diálogos multilaterais e bi-regionais em 
vigor entre a UE e estes países ou grupos de 
países. As prioridades serão identificadas 
com base nas necessidades específicas, no 
potencial e no nível de desenvolvimento 
económico na região ou país. Para tal, 
desenvolver-se-á uma estratégia de 
cooperação internacional e um plano de 
execução com acções específicas orientadas 
no âmbito de cada tema ou entre temas, por 
exemplo nos domínios da saúde, agricultura, 
saneamento, recursos hídricos, segurança 
alimentar, coesão social, energia, ambiente, 
pesca, aquicultura e recursos naturais, 
política económica sustentável e tecnologias 
da informação e das comunicações. Estas 
acções constituirão instrumentos 
privilegiados para a implementação da 
cooperação entre a UE e estes países. Essas 
acções destinam-se, em especial, a reforçar 
as capacidades de investigação e de trabalho 
em cooperação de países candidatos, 
vizinhos, em desenvolvimento e emergentes. 
Serão objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo acesso 
aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em desenvolvimento.

casos em que exista um interesse mútuo na 
cooperação em determinados tópicos. A 
identificação de necessidades e prioridades 
específicas será estreitamente associada a 
acordos de cooperação bilaterais relevantes e 
a diálogos multilaterais e bi-regionais em 
vigor entre a UE e estes países ou grupos de 
países. As prioridades serão identificadas 
com base nas necessidades específicas, no 
potencial e no nível de desenvolvimento 
económico na região ou país. Para tal, 
desenvolver-se-á uma estratégia de 
cooperação internacional, incluindo a 
definição de prioridades regionais, e um 
plano de execução com acções específicas 
orientadas no âmbito de cada tema ou entre 
temas, por exemplo nos domínios da saúde, 
agricultura, saneamento, recursos hídricos, 
segurança alimentar, coesão social, energia, 
ambiente, pesca, aquicultura e recursos 
naturais, política económica sustentável e 
tecnologias da informação e das 
comunicações. Estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a UE e 
estes países e regiões. Essas acções 
destinam-se, em especial, a reforçar as 
capacidades de investigação e de trabalho 
em cooperação de países candidatos, 
vizinhos, em desenvolvimento e emergentes. 
Serão objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo acesso 
aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em desenvolvimento.

Or. fr

Justificação

Convém constituir um espaço europeu da investigação aberto ao mundo. Neste contexto, a 
definição de prioridades que coloquem a tónica no nível regional permitirá criar espaços de 
cooperação específicos regionais que permitam a adaptação dos temas às capacidades 
científicas.



Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 231
Anexo I, "Cooperação internacional", parágrafo 4 bis (novo)

As actividades específicas contemplam o 
financiamento de acções resultantes dos 
diálogos bi-regionais e bilaterais em áreas 
de investigação de interesse e benefício 
mútuos. O Sétimo Programa-Quadro 
consagrará um mínimo de 5% dos recursos 
às acções de cooperação internacional, dos 
quais 3% corresponderão às actividades
incluídas no presente programa específico, 
coordenadas com o programa específico 
"Pessoas". Dedicar-se-ão, de modo geral, 
às actividades de investigação com países 
de baixo, baixo-médio e médio nível de 
rendimentos, visando reflectir o 
compromisso do Sétimo Programa-Quadro 
no tocante à cooperação internacional. Os 
recursos  não consumidos no Programa 
Específico "Cooperação" destinar-se-ão a 
reforçar as actividades do Programa 
Específico "Capacidades".
Cumpre identificar as actividades de I+D 
na cooperação internacional e respectivo 
contexto regional no âmbito da 
planificação das primeiras fases do Sétimo 
Programa-Quadro.

Or. es

Justificação

A cooperação internacional está claramente especificada em acordos de I+D e nas 
obrigações previstas no Tratado (artigos 130º-f e 130º-g). A cooperação internacional 
aparece como um tema transversal no Programa Específico "Cooperação", tendo, porém, 
objectivos que lhe são próprios. Assim sendo, o compromisso da UE em matéria de 
cooperação internacional com países terceiros (fundamentalmente a cooperação para o 
desenvolvimento) deve torna-se visível e tangível no Sétimo Programa-Quadro, o que é 
possível com um acordo explícito no Programa Específico para assegurar/destinar um 
mínimo de 5% do financiamento para estes fins. Assim se demonstraria o propósito de 
cooperação com países associados, com relações de vizinhança, em desenvolvimento, etc., 
de modo semelhante ao anterior Sexto Programa-Quadro, e seria levado a cabo com acções 
de tipo INCO (reconhecidas pela comunidade internacional).



Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 232
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Objectivo"

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 233
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Abordagem", parágrafo 1

Estes trabalhos de investigação permitirão 
uma melhor compreensão da forma mais 

Estes trabalhos de investigação permitirão 
uma melhor compreensão da forma mais 



eficiente de promoção da saúde, de 
prevenção e tratamento de doenças 
importantes e de prestação de cuidados de 
saúde. Contribuirão para a integração da 
vasta quantidade de dados genómicos, de 
modo a gerar novos conhecimentos e 
aplicações em medicina e biotecnologia. 
Promoverão a investigação translacional 
sobre saúde, que é essencial para assegurar 
benefícios práticos resultantes da 
investigação biomédica. Permitirão à 
Europa contribuir mais eficazmente para 
os esforços internacionais de combate a 
doenças de importância global, conforme 
ilustrado no programa em curso "Parceria 
entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP)”, como a 
SIDA/HIV, a malária e a tuberculose 
(artigo 169°). Reforçarão também a 
realização de investigação orientada pelas 
políticas de saúde a nível europeu e, 
especialmente, de comparações dos 
modelos, sistemas e informações das bases 
de dados nacionais.

eficiente de promoção da saúde, de 
prevenção e tratamento de doenças 
importantes e de prestação de cuidados de 
saúde. Em particular, é necessário abordar 
e analisar as necessidades de certas 
camadas da população, como as pessoas 
com deficiência, os grupos minoritários e 
os grupos desfavorecidos.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 234
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Abordagem", parágrafo 2

Estes trabalhos de investigação contribuirão 
para a melhoria da competitividade dos 
sectores de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas 
na Europa, em que as PME são os principais 
motores económicos, bem como do sector 
farmacêutico. Está nomeadamente previsto o 
apoio a uma plataforma tecnológica europeia 
sobre medicamentos inovadores, com o 
objectivo de ultrapassar os pontos de 
estrangulamento em investigação no 
processo de desenvolvimento de 
medicamentos. Será dada especial atenção 
à aproximação entre actividades de 

Estes trabalhos de investigação contribuirão 
para a melhoria da competitividade dos 
sectores de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas 
na Europa, em que as PME são os principais 
motores económicos, bem como do sector 
farmacêutico. Está nomeadamente previsto o 
apoio a uma plataforma tecnológica europeia 
sobre medicamentos inovadores que 
responda às necessidades e prioridades do 
público, com o objectivo de ultrapassar os 
pontos de estrangulamento em investigação 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos. 



investigação e exploração, proporcionando 
apoio à demonstração de conceitos e à 
validação clínica. Estes trabalhos de 
investigação contribuirão igualmente para 
o desenvolvimento de normas e padrões 
para novas terapêuticas avançadas (por 
exemplo, medicina regenerativa) 
necessárias para ajudar a indústria da UE 
a enfrentar a concorrência mundial.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 235
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Abordagem", parágrafo 3 bis (novo)

As questões de género serão tidas em 
consideração e integradas nos projectos 
sempre que adequado. Os factores de risco, 
os mecanismos biológicos, as causas, as 
manifestações clínicas, as consequências e 
o tratamento de doenças são 
frequentemente diferentes entre mulheres e 
homens. Além disso, existem doenças 
próprias da mulher, ou que nela têm maior 
incidência do que nos homens (é o caso da 
fibromialgia e da fadiga crónica, muito 
mais frequente na mulher do que no 
homem). Em consequência, todas as 
actividades financiadas no âmbito deste 
tema devem reflectir essas potenciais 
diferenças nos seus protocolos de 
investigação, metodologias e análise dos 
resultados.

Or. en

(Substitui a alteração 465 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 236
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Abordagem", parágrafo 4

Duas questões estratégicas - a saúde infantil Três questões estratégicas - a saúde infantil, 



e a saúde dos idosos – serão abordadas nos 
três principais blocos de actividades a seguir 
apresentados, com prioridades salientadas no 
programa de trabalho. Serão também 
incluídas outras áreas multidisciplinares. 
Tal garantirá uma abordagem visível e 
coerente sobre estas questões em todo o 
tema, evitando todavia a duplicação.

a saúde da mulher e a saúde dos idosos –
serão abordadas nos três principais blocos de 
actividades a seguir apresentados, com 
prioridades salientadas no programa de 
trabalho. 

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 237
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

ferramentas genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", parágrafo 1

Esta actividade visa o desenvolvimento e a 
validação das ferramentas e tecnologias 
necessárias para viabilizar a produção de 
novos conhecimentos e a sua transposição 
para aplicações práticas na área da saúde e 
da medicina.

Esta actividade visa o desenvolvimento e a 
validação das ferramentas e tecnologias 
necessárias para viabilizar a produção de 
novos conhecimentos e a sua transposição 
para aplicações práticas na área da saúde e 
da medicina. O ser humano é um fim em si 
mesmo e não deve ser utilizado como um 
meio. Importa salientar que a investigação 
na União Europeia rege-se pelo princípo da 
precaução procedendo a uma avaliação 
sistemática dos riscos que podem estar 
associados ao impacto das novas 
tecnologias, que nem sempre são 
previsíveis. 

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 238
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

ferramentas genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 1

-  Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas ferramentas 
para a biologia moderna que aumentem 
significativamente a capacidade de geração 
de dados e melhorem a normalização, a 

-  Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas ferramentas 
para a biologia moderna que aumentem 
significativamente a capacidade de geração 
de dados e melhorem a normalização, a



aquisição e a análise de dados e espécimes 
(biobancos). A incidência será em novas 
tecnologias para: sequenciação, expressão 
genética, genotipagem e fenotipagem, 
genómica estrutural, bioinformática e 
biologia de sistemas e outros domínios 
“ómicos”.

aquisição e a análise de dados e espécimes 
(biobancos), banco público de células
estaminais do sangue do cordão umbilical. 
A incidência será em novas tecnologias para: 
sequenciação, expressão genética, 
genotipagem e fenotipagem, genómica 
estrutural, bioinformática e biologia de 
sistemas, incluindo a supercomputação
para modelização estrutural e outros 
domínios “ómicos”.

Or. en

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 239
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

ferramentas genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 1

-  Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas ferramentas 
para a biologia moderna que aumentem 
significativamente a capacidade de geração 
de dados e melhorem a normalização, a 
aquisição e a análise de dados e espécimes 
(biobancos). A incidência será em novas 
tecnologias para: sequenciação, expressão 
genética, genotipagem e fenotipagem, 
genómica estrutural, bioinformática e 
biologia de sistemas e outros domínios 
“ómicos”.

-  Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas ferramentas 
para a biologia moderna que aumentem 
significativamente a capacidade de geração 
de dados e melhorem a normalização, a 
aquisição e a análise de dados e espécimes 
(biobancos). A incidência será em novas 
tecnologias para: sequenciação, expressão 
genética, genotipagem e fenotipagem, 
genómica estrutural, bioinformática e 
biologia de sistemas, incluindo a 
supercomputação para modelização 
estrutural e outros domínios “ómicos”.

Or. en

Justificação

Até à data, a biologia estrutural tem lidado essencialmente com "imagens fixas" das 
moléculas biológicas. Contudo, as moléculas biológicas são altamente dinâmicas e a sua 
mobilidade interna representa uma grande parte da sua função biológica. A modelização da 
dinâmica macromolecular exige uma enorme potência informática que só pode ser 
conseguida através de supercomputadores e de uma computação paralela em larga escala.



Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 240
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 1 "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 1

- Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas ferramentas 
para a biologia moderna que aumentem 
significativamente a capacidade de geração 
de dados e melhorem a normalização, a 
aquisição e a análise de dados e espécimes 
(biobancos). A incidência será em novas 
tecnologias para: sequenciação, expressão 
genética, genotipagem e fenotipagem, 
genómica estrutural, bioinformática e 
biologia de sistemas e outros domínios 
“ómicos”.

- Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas ferramentas 
para a biologia moderna que aumentem 
significativamente a capacidade de geração 
de dados e melhorem a normalização, a 
aquisição e a análise de dados e espécimes 
(biobancos). A incidência será em novas 
tecnologias que utilizem métodos rápidos, 
economicamente rentáveis e amplamente 
acessíveis para: sequenciação, expressão 
genética, genotipagem e fenotipagem, 
genómica estrutural, bioinformática e 
biologia de sistemas e outros domínios 
“ómicos”.

Or. el

Justificação

O pleno potencial da biotecnologia só pode ser atingido quando os instrumentos à sua 
disposição não forem excessivamente caros e forem acessíveis para o desenvolvimento da 
investigação. A existência de novas abordagens de rápida identificação do ADN reduzirá os 
custos de  localização de milhões de moléculas, propiciando valiosos dados para combater 
as doenças, em particular a nível individual. Cumpriria, por conseguinte, dar imediatamente 
início a investigação nesta área.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 241
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

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

-  Detecção, diagnóstico e monitorização: 
Desenvolver ferramentas e tecnologias de 
visualização, imagiologia, detecção e análise 
para a investigação biomédica, a previsão, o 
diagnóstico, a monitorização e o prognóstico 
de doenças, e de apoio e orientação para 
intervenções terapêuticas. A incidência será 
numa abordagem multidisciplinar que 
integre áreas como: biologia molecular e 

-  Detecção, diagnóstico e monitorização: 
Desenvolver ferramentas e tecnologias de 
visualização, imagiologia, detecção e análise 
para a investigação biomédica, a previsão, o 
diagnóstico, a monitorização e o prognóstico 
de doenças, e de apoio e orientação para 
intervenções terapêuticas. A incidência será 
numa abordagem multidisciplinar que 
integre áreas como: biologia molecular e 



celular, fisiologia, genética, física, química, 
nanotecnologias, microssistemas, 
dispositivos e tecnologias da informação. 
Serão destacados os aspectos relativos a 
métodos não invasivos ou minimamente 
invasivos, métodos quantitativos e garantia 
da qualidade.

celular, fisiologia, genética, física, química, 
nanotecnologias, microssistemas, 
dispositivos e tecnologias da informação. 
Serão destacados os aspectos relativos a 
métodos não invasivos ou minimamente 
invasivos, métodos quantitativos e garantia 
da qualidade, com especial referência à
imagiologia celular in vivo e não invasiva, 
imagiologia molecular, imagiologia de alta 
resolução, imagiologia estrutural através 
de técnicas de ressonância magnética 
baseadas na difusão e imagiologia 
metabólica.

Or. en

Justificação

A imagiologia biológica em múltiplas escalas e resoluções assume uma importância capital 
quer para a biologia fundamental quer para as ciências médicas, incluindo o diagnóstico e o 
tratamento. A localização e a quantificação não invasivas de processos moleculares in vivo 
relacionados com as doenças humanas, e com modelos animais das doenças humanas, são 
ferramentas inestimáveis para a investigação médica.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 242
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 1 "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 3

- Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá na 
terapia genética e celular, medicina 
regenerativa, transplantação, imunoterapia e 
vacinas, bem como noutros medicamentos. 
Serão também visadas tecnologias conexas, 
como sistemas avançados de administração 
orientada, implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou minimamente 
invasivas assistidas por tecnologias.

- Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá na 
terapia genética e celular, na produção 
biológica, nomeadamente a 
vectorização (optimização de processos de 
produção de novas moléculas), medicina 
regenerativa, transplantação, imunoterapia e 
vacinas, bem como noutros medicamentos. 
Serão também visadas tecnologias conexas, 
como sistemas avançados de administração 
orientada, implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou minimamente 
invasivas assistidas por tecnologias.



Or. fr

Justificação

Esta problemática diz respeito ao fabrico e ao controlo, sendo crucial para as PME, muito 
implicadas na elaboração nos processos de produção. O aspecto da vectorização deve ser 
tido em conta, uma vez que os novos biomedicamentos são administrados por injecção. 
Impõe-se assegurar que estas substâncias sejam ministradas na parte adequada do corpo. 
Este tipo de medicamento é muito utilizado para as doenças órfãs e as doenças graves, como 
o cancro e a SIDA.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 243
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 1 "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 3

- Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá na 
terapia genética e celular, medicina 
regenerativa, transplantação, imunoterapia e 
vacinas, bem como noutros medicamentos. 
Serão também visadas tecnologias conexas, 
como sistemas avançados de administração 
orientada, implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou minimamente 
invasivas assistidas por tecnologias.

- Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá na 
terapia genética e celular, medicina 
regenerativa, transplantação, imunoterapia¸ 
incluindo terapia do cancro e vacinas, 
incluindo vacinas para efeitos de prevenção 
de certo tipos de cancro. A atenção incidirá 
igualmente na descoberta de medicamentos 
inovadores, designadamente os que actuam 
nos GPCR (Receptores acoplados à 
proteína-G) da superfície das células com 
resultados benéficos no que respeita às 
doenças e sintomas sob a forma de alergias, 
dor, congestão circulatória, psicose, etc.
Serão também visadas tecnologias conexas, 
como sistemas avançados de administração 
orientada, implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou minimamente 
invasivas assistidas por tecnologias.

Or. el

Justificação

Foram já registados muitos progressos no desenvolvimento de vacinas contra a cancro, por 



exemplo, a vacina contra o cancro cervical/vacina hpv. Além disso, no respeitante ao 
tratamento do cancro, foram já desenvolvidos  vários ensaios clínicos para certos tipos de 
cancro, como os melanomas que não respondem satisfatoriamente aos ‘tratamentos 
clássicos’ (quimioterapia, radioterapia). Os encorajantes resultados obtidos justificam a 
prossecução da investigação nesta área.

Vários medicamentos que actuam nos GPCR (receptores acoplados à proteína-G) estão já 
em circulação com excelentes e que, de acordo com os cientistas, podem ser desenvolvidos 
para efeitos de tratamento de uma ampla panóplia de doenças, do VIH à obesidade. 

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 244
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

ferramentas genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 3

-  Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá na 
terapia genética e celular, medicina 
regenerativa, transplantação, imunoterapia e 
vacinas, bem como noutros medicamentos. 
Serão também visadas tecnologias conexas, 
como sistemas avançados de administração 
orientada, implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou minimamente 
invasivas assistidas por tecnologias.

-  Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação, incluindo a 
monitorização e a garantia da qualidade 
dos métodos e condições de tratamento. A 
atenção incidirá na terapia genética e celular, 
medicina regenerativa, transplantação, 
imunoterapia e vacinas, bem como noutros 
medicamentos. Serão também visadas 
tecnologias conexas, como sistemas 
avançados de administração orientada, 
implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou minimamente 
invasivas assistidas por tecnologias.

Or. en

(Substitui a alteração 573 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 245
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

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

-  Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, métodos 
e normas necessários para proporcionar aos 

-  Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, métodos 
e normas necessários para proporcionar aos 



doentes novas biomedicinas seguras e 
eficazes (relativamente às medicinas 
convencionais, essas questões serão tratadas 
no âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo.

doentes novas biomedicinas seguras e 
eficazes (relativamente às medicinas 
convencionais, essas questões serão tratadas 
no âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo
(incluindo a imagiologia molecular clínica 
e préclínica e os tecidos arquivados).

Or. en

Justificação

A imagiologia biológica em múltiplas escalas e resoluções assume uma importância capital 
quer para a biologia fundamental quer para as ciências médicas, incluindo o diagnóstico e o 
tratamento. A localização e a quantificação não invasivas de processos moleculares in vivo 
relacionados com as doenças humanas, e com modelos animais das doenças humanas, são 
ferramentas inestimáveis para a investigação médica.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 246
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto "Biotecnologias, 

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

-  Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, métodos 
e normas necessários para proporcionar aos 
doentes novas biomedicinas seguras e 
eficazes (relativamente às medicinas 
convencionais, essas questões serão tratadas 
no âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo.

-  Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, métodos 
e normas necessários para proporcionar aos 
doentes novas biomedicinas seguras e 
eficazes (relativamente às medicinas 
convencionais, essas questões serão tratadas 
no âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo, tendo 
em consideração as especificidades das 
mulheres e dos idosos.

Or. en

(Substitui a alteração 493 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 



programa-quadro)

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 247
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 1 "Biotecnologias, ferramentas 

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

- Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, métodos 
e normas necessários para proporcionar aos 
doentes novas biomedicinas seguras e 
eficazes (relativamente às medicinas 
convencionais, essas questões serão tratadas 
no âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo.

- Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, métodos 
e normas necessários para proporcionar aos 
doentes novas biomedicinas seguras e 
eficazes (relativamente às medicinas 
convencionais, essas questões serão tratadas 
no âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo, a 
imunomonitorização.

Or. fr

Justificação

Esta etapa é indispensável para medir os efeitos das terapias no sistema imunitário; 
condiciona, por outro lado, a eficácia das terapias no quadro das doenças autoimunes e das 
que afectam o sistema imunitário, permitindo, ainda, medir o grau de segurança dos 
medicamentos relativamente ao sistema imunitário. 

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 248
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 1

● Recolha de dados em larga escala: Utilizar 
tecnologias de alta capacidade para a 
geração de dados destinados a esclarecer a 
função dos genes e produtos de genes e as 
suas interacções em redes complexas. A 
investigação incidirá em: genómica, 
proteómica, genética populacional e 
genómica comparativa e funcional.

● Recolha de dados em larga escala: Utilizar 
tecnologias de alta capacidade para a 
geração de dados destinados a esclarecer a 
função dos genes e produtos de genes e dos 
sistemas celulares e as suas interacções em 
redes complexas, bem com o papel dos 
processos biológicos fundamentais (por 
exemplo, reorganização a nível do sistema 



simpático e a nível celular). A investigação 
incidirá em: genómica, proteómica, genética 
populacional e genómica comparativa e 
funcional.

Or. it

Justificação

Dos estudos e primeiros resultados do Sexto Programa-Quadro emerge um número 
extremamente elevado de informações a nível génico e molecular. Uma possibilidade 
concreta de capitalização dos resultados do Sexto Programa-Quadro e de transferência dos 
dados genéticos e moleculares para a aplicação no tratamento de patologias implica a 
integração destes resultados a nível dos circuitos sinápticos e sistemas celulares complexos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 249
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 1

● Recolha de dados em larga escala: Utilizar 
tecnologias de alta capacidade para a 
geração de dados destinados a esclarecer a 
função dos genes e produtos de genes e as 
suas interacções em redes complexas. A 
investigação incidirá em: genómica, 
proteómica, genética populacional e 
genómica comparativa e funcional.

● Recolha de dados em larga escala: Utilizar 
tecnologias de alta capacidade para a
geração de dados destinados a esclarecer a 
função dos genes e produtos de genes e as 
suas interacções em redes complexas, e 
investigação na área das mutações, 
concentrando-se nas mutações 
protogénicas ou mutações de base 
('founder mutations'). A investigação 
incidirá em: genómica, proteómica, genética 
populacional e genómica comparativa e 
funcional.

Or. el

Justificação

Importante se afigura incluir a investigação na área das mutações, que estão na base de 
muitas perturbações genéticas.



Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 250
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 1

• Recolha de dados em larga escala: 
Utilizar tecnologias de alta capacidade 
para a geração de dados destinados a 
esclarecer a função dos genes e produtos 
de genes e as suas interacções em redes 
complexas. A investigação incidirá em: 
genómica, proteómica, genética 
populacional e genómica comparativa e 
funcional.

• Recolha de dados em larga escala: 
Utilizar tecnologias de alta capacidade 
para a geração de dados destinados a 
esclarecer a função dos genes e produtos 
de genes e as suas interacções em redes 
complexas. A investigação incidirá em: 
genómica, mundo do RNA, proteómica, 
genética populacional e genómica 
comparativa e funcional.

Or. en

Justificação

Os microRNA (miRNA) constituem um grupo de genes de expressão tecido-específica que 
exerce uma influência negativa sobre os mecanismos de regulação da expressão genética a 
nível póstranscricional e reduz a expressão das proteínas codificadas. Muitos dos microRNA 
estão localizados em sítios frágeis e noutras áreas dos cromossomas que estão na origem de 
tumores malignos. Além disso, no caso de alguns tumores, os microRNA sofreram mutações 
ou desapareceram. Daí se infere que os microRNA são um factor importante para a 
ocorrência de cancro e podem ser um alvo crucial para o desenvolvimento de tratamentos 
inovadores.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 251
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 3

• Cérebro e doenças cerebrais: 
Compreender melhor a estrutura e 
dinâmica integradas do cérebro e estudar 
doenças cerebrais e novas terapêuticas. 
A incidência será na exploração das 
funções do cérebro, desde o nível 
molecular até à cognição, e no estudo de 
perturbações e doenças neurológicas e 
psiquiátricas, incluindo abordagens 
terapêuticas regenerativas e correctivas.

• Cérebro e doenças cerebrais: 
Compreender melhor a estrutura e 
dinâmica integradas do cérebro e estudar 
doenças cerebrais e novas terapêuticas. 
A incidência será na exploração das 
funções do cérebro, desde o nível 
molecular até à cognição, e nos 
disfuncionamentos do cérebro, desde a
actividade sináptica até à 
neurodegeneração, utilizando 
nomeadamente abordagens de 
imagiologia funcionais ou moleculares, 



clínicas ou préclínicas, e no estudo de 
perturbações e doenças neurológicas e 
psiquiátricas, incluindo abordagens 
terapêuticas regenerativas e correctivas.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 252
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 3

● Cérebro e doenças cerebrais: Compreender 
melhor a estrutura e dinâmica integradas do 
cérebro e estudar doenças cerebrais e novas 
terapêuticas. A incidência será na exploração 
das funções do cérebro, desde o nível 
molecular até à cognição, e no estudo de 
perturbações e doenças neurológicas e 
psiquiátricas, incluindo abordagens 
terapêuticas regenerativas e correctivas.

● Cérebro e doenças cerebrais: Compreender 
melhor a estrutura e dinâmica integradas do 
cérebro e estudar doenças cerebrais e novas 
terapêuticas. Investigar as variações entre 
homem e mulher relativamente à sua 
estrutura e actividade cerebral visando   
desenvolver tratamentos específicos em 
função do género para doenças como a 
depressão, a dependência e a esquizofrenia. 
Investigar sistemas electrónicos compactos 
e eficazes com base no sistema nervoso do 
cérebro, que permitam produzir implantes 
de retina artificiais para a recuperação da 
visão e desenvolver olhos robóticos e outros 
sistemas sensoriais inteligentes. A 
incidência será na exploração das funções do 
cérebro, desde o nível molecular até à 
cognição, e no estudo de perturbações e 
doenças neurológicas e psiquiátricas, 
incluindo abordagens terapêuticas 
regenerativas e correctivas.

Or. el



Justificação

Os especialistas em neurociências descobriram que existem diferenças anatómicas, químicas 
e funcionais entre os cérebros dos homens e os das mulheres. Estas diferenças surgem em  
certas regiões do cérebro relacionadas com a linguagem, a memória, as emoções, a 
percepção do espaço, a visão, a temperatura e as reacções ao stress. Estas variações 
poderiam explicar as diferenças de comportamento entre os géneros, sendo que o 
desenvolvimento da investigação sobre estas regiões poderão, por conseguinte, conduzir a 
terapias específicas em função do género de perturbações neurológicas como a 
esquizofrenia, a dependência e as perturbações pós-trauma. 

Embora os computadores modernos sejam capazes de efectuar milhões de operações por 
segundo, nem sequer são capazes de competir com uma criança quando se trata de, por 
exemplo, reconhecer um desenho ou levar a cabo qualquer forma de processo óptico. Os 
microprocessadores neuromórficos capazes de detectar sinais e estímulos de natureza 
neurológica já produziram resultados impressionantes, tornando possível o desenvolvimento 
de implantes de retina artificiais plenamente funcionais como meio de tratamento de certos 
tipos de cegueira.

Alteração apresentada por Herbert Reul e Angelika Niebler

Alteração 253
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 4

• Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da 
vida. A incidência será no estudo de 
sistemas humanos e de modelos, 
incluindo interacções com factores como 
o ambiente, o comportamento e o sexo.

• Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da 
vida. A incidência será no estudo de 
sistemas humanos e de modelos, 
incluindo interacções com factores como 
o ambiente, o comportamento e o sexo, 
bem como soluções técnicas e práticas 
para os problemas da vida quotidiana
dos idosos.

Or. en

(Substitui a alteração 572 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Zbigniew Zaleski

Alteração 254
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 



translacional em benefício da saúde humana", ponto 4

• Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da 
vida. A incidência será no estudo de 
sistemas humanos e de modelos, 
incluindo interacções com factores como 
o ambiente, o comportamento e o sexo.

• Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da 
vida. A incidência será no estudo de 
sistemas humanos e de modelos, 
incluindo interacções com factores como 
o ambiente, o comportamento e o sexo, e 
análise do comportamento social do 
ponto de vista da neurociência.

Or. en

(Substitui a alteração 511 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 255
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 4

● Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da vida. 
A incidência será no estudo de sistemas 
humanos e de modelos, incluindo 
interacções com factores como o ambiente, 
o comportamento e o sexo. 

● Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da vida. 
A incidência será no estudo de sistemas 
humanos e de modelos, incluindo 
interacções com factores ambientais, 
urbanos e naturais, o contexto cultural, o 
comportamento e o sexo.

Or. es

Justificação

Cumpre analisar o desenvolvimento do ser humano no contexto do ambiente em que se a sua 
actividade se desenvolve e tendo em conta o património histórico, material e imaterial, que o 
rodeia. 

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 256
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 



translacional em benefício da saúde humana", ponto 4

• Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da 
vida. A incidência será no estudo de 
sistemas humanos e de modelos, 
incluindo interacções com factores como 
o ambiente, o comportamento e o sexo.

• Desenvolvimento humano e 
envelhecimento: Compreender melhor o 
processo de desenvolvimento e 
envelhecimento saudável ao longo da 
vida. A incidência será no estudo de 
sistemas humanos, celulares e de 
modelos, incluindo interacções com 
factores como o ambiente, o 
comportamento e o sexo, desde a 
actividade sináptica até à 
neurodegeneração, utilizando 
nomeadamente abordagens de 
imagiologia funcionais ou moleculares, 
clínicas ou préclínicas.

Or. en

(Substitui a alteração 514 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Justificação

Os modelos celulares oferecem uma base mais sólida à genómica. A CE reclamou a 
utilização de sistemas celulares para reduzir, na medida do possível, os ensaios em animais.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 257
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 5 bis (novo)

● Infecções fúngicas: a incidência será, 
nomeadamente no que respeita à 
mucoviscidose, nos aspectos 
epidemiológicos, de vigilância clínica, de 
diagnóstico, bem como numa investigação 
mais fundamental da fisiopatologia destas 
infecções fúngicas e da investigação de 
novos alvos terapêuticos (mecanismos de 
aderência aos tecidos, mecanismos de 
invasão citológica, mecanismos de escape  
à resposta imunitária do hospedeiro). A 
terapêutica das micoses, a investigação de 
substâncias de origem natural ou de 
análogos estruturais com potencialidade 
anti-fúngica e, ainda, o estudo dos 
mecanismos de resistência dos fungos 



patogénicos aos anti-fúngicos actuais 
constituirão objecto de atenção particular.

Or. fr

Justificação

As doenças infecciosas não se limitam a alguns agentes patogénicos. À semelhança das 
infecções microbianas ou virais, as infecções fúngicas têm o seu lugar no programa-quadro, 
nomeadamente no que respeita à mucoviscidose e às patologias associadas à 
imunodepressão.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Alteração 258
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 6, parte introdutória

SIDA/HIV, malária e tuberculose SIDA/HIV, incluindo a investigação sobre 
microbiocidas, malária e tuberculose

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 259
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 6

● SIDA/HIV, malária e tuberculose: A 
incidência será no desenvolvimento de 
novas terapêuticas, ferramentas diagnósticas, 
vacinas preventivas e barreiras química, tais 
como os microbicidas contra a HIV. Os 
trabalhos de investigação incidirão nas três 
doenças a nível global, mas também em 
aspectos europeus específicos. Serão 
privilegiadas actividades de investigação 
pré-clínica e clínica precoce e, quando 
relevante (por exemplo, para vacinas contra 
a SIDA/HIV), está prevista a colaboração 
em iniciativas globais. 

● SIDA/HIV, malária e tuberculose, bem 
como outras doenças potencialmente 
infecciosas, como, por exemplo, as doenças 
sexualmente transmissíveis: A incidência 
será no desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e novas terapêuticas, ferramentas 
diagnósticas, vacinas preventivas e barreiras 
química, tais como os microbicidas contra a 
HIV. Os trabalhos de investigação incidirão 
nas três doenças a nível global, mas também 
em aspectos europeus específicos. Serão 
privilegiadas actividades de investigação 
pré-clínica e clínica precoce e, quando 
relevante (por exemplo, para vacinas contra 
a SIDA/HIV), está prevista a colaboração 



em iniciativas globais.

Or. el

Certas doenças sexualmente transmissíveis potencialmente infecciosas e graves como, por 
exemplo, a chlamydia, que não só causam esterilidade e gravidezes ectópicas, mas também 
são a principal causa de cegueira a nível mundial, bem como um factor possível de 
perturbações cardíacas, podem ser evitadas.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Alteração 260
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 7 bis (novo)

• Investigação translacional em 
contracepção masculina

Or. en

Justificação

A ciência e a investigação podem contribuir para a igualdade entre homens e mulheres. 
Neste contexto, é de extrema importância a contribuição para o desenvolvimento de 
contraceptivos masculinos. Até à data, as mulheres têm assumido essencialmente a 
responsabilidade pela contracepção, assim como os riscos para a saúde que lhe estão 
associados. Com frequência, as mulheres não podem decidir em pé de igualdade com os seus 
parceiros sexuais no tocante aos métodos contraceptivos a utilizar como, por exemplo, o 
preservativo.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 261
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 7 ter (novo)

Doenças auto-imunes:  A incidência será 
na etiologia das doenças (nomeadamente a 
artrite reumatóide, a síndrome de Sjögren, 
a esclerose em placas, a diabetes 
insulinodependente, o lúpus eritematoso 
sistémico), incluindo as causas ambientais e 
genéticas, bem como no diagnóstico, 



prevenção e tratamento.

Or. en

Justificação

As doenças auto-imunes estão tornar-se uma séria ameaça para a saúde pública na Europa, 
na qual 5% da população(principalmente mulheres) padece de uma doença deste tipo. 
Embora a investigação médica tenha progredido recentemente, as causas da deficiência do 
sistema imunitário do ser humano ainda são desconhecidas. Atingimos uma fase decisiva em 
que a investigação sobre a etiologia das doenças auto-imunes deve ser encorajada a fim de 
pôr termo a este flagelo.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 262
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 8

• Cancro: A incidência será na etiologia da 
doença, na identificação e validação de 
medicamentos-alvo e de marcadores 
biológicos que contribuam para a 
prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento e na avaliação da eficácia do 
prognóstico, diagnóstico e intervenções 
terapêuticas.

• Cancro: A incidência será na etiologia da 
doença, bem como na investigação 
epidemiológica, na identificação e 
validação de medicamentos-alvo e de 
marcadores biológicos que contribuam 
para a prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento e na avaliação da eficácia do 
prognóstico, diagnóstico e intervenções 
terapêuticas.

Or. en

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 263
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 8 e ponto 8 bis (novo)

• Cancro: A incidência será na etiologia da 
doença, na identificação e validação de 
medicamentos-alvo e de marcadores 
biológicos que contribuam para a 
prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento e na avaliação da eficácia do 
prognóstico, diagnóstico e intervenções 

• Cancro: A incidência será na etiologia da 
doença, na identificação e validação de 
medicamentos-alvo e de marcadores 
biológicos que utilizem igualmente 
abordagens não invasivas in vivo que 
contribuam para a prevenção, 
diagnóstico precoce e tratamento e na 



terapêuticas. avaliação da eficácia do prognóstico, 
diagnóstico e intervenções terapêuticas.

• Doenças degenerativas ligadas ao 
envelhecimento: A investigação incidirá 
nos mecanismos moleculares 
subjacentes às doenças degenerativas, 
cada vez mais frequentes, com uma 
especial ênfase na estrutura e função 
das proteínas em causa, no stress 
celular e na proteotoxicidade.

Or. en

Justificação

Doenças degenerativas ligadas ao envelhecimento.

Devido ao aumento da esperança de vida nos países ocidentais, as doenças degenerativas, 
como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson e a amiloidose sistémica suscitam cada 
vez mais preocupação. A sua evolução lenta e progressiva representa um grave problema 
social e afecta gravemente a qualidade de vida dos doentes e das famílias. Estas doenças têm 
como característica comum a presença de proteínas anormalmente configuradas ou 
alteradas. Por conseguinte, a investigação biomédica deve ter por principal objectivo 
determinar o papel patogénico das proteínas anormalmente configuradas a fim de 
compreender a origem da doença e desenvolver novas estratégias terapêuticas.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 264
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 9

• Doenças cardiovasculares: A incidência 
será no diagnóstico, prevenção, 
tratamento e controlo de doenças do 
coração e vasos sanguíneos (incluindo 
aspectos vasculares do enfarte) 
recorrendo a abordagens 
multidisciplinares abrangentes.

• Doenças cardiovasculares: A incidência 
será no diagnóstico, prevenção, 
tratamento e controlo de doenças do 
coração e vasos sanguíneos (incluindo 
aspectos vasculares do enfarte) 
recorrendo a abordagens 
multidisciplinares abrangentes. Será 
dada especial ênfase às alterações 
cardiovasculares durante o processo de 
envelhecimento.

Or. en



Justificação

As doenças cardiovasculares continuam a ser uma das principais causas de morbilidade e 
mortalidade nos países ocidentais. Não obstante o desenvolvimento de terapias eficazes para 
as crises agudas, ainda não existe um tratamento eficaz para as patologias crónicas como a  
arteriosclerose e a insuficiência cardíaca. O desenvolvimento de novos métodos de 
diagnóstico, de novos testes que permitam prever os riscos numa determinada população e 
de novos tratamentos resultantes da investigação sobre os mecanismos moleculares destas 
doenças deveria permitir a realização de progressos significativos no âmbito da luta contra 
este grave problema de saúde, o que teria igualmente efeitos benéficos do ponto de vista  
social e económico.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 265
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 10

● Diabetes e obesidade: Relativamente à 
diabetes, a incidência será nas etiologias dos 
diferentes tipos de diabetes e sua prevenção 
e tratamento. Relativamente à obesidade, a 
incidência será em abordagens 
multidisciplinares, incluindo genética, estilo 
de vida e epidemiologia.

● Diabetes, obesidade e nefropatia: 
Relativamente à diabetes, a incidência será 
nas etiologias dos diferentes tipos de 
diabetes e sua prevenção e tratamento. 
Relativamente à obesidade, a incidência será 
em abordagens multidisciplinares, incluindo 
genética, estilo de vida e epidemiologia. 
Relativamente à nefropatia diabética, a 
investigação assentará no diagnóstico 
precoce e na prevenção da progressão da 
doença renal através de estratégias 
terapêuticas medicamentosas e de 
abordagens moleculares inovadoras.

Or. it

Justificação

Diabetes, obesidade e nefropatia são situações de doença estreitamente relacionadas, sendo 
exponencial o aumento da respectiva incidência. Por outro lado, a nefropatia diabética está 
associada a doenças cardiovasculares. É hoje possível prevenir a nefropatia diabética, o que 
tem vantagens para os doentes e reduz os custos da saúde mundial.



Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 266
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 10

• Diabetes e obesidade: Relativamente à 
diabetes, a incidência será nas etiologias 
dos diferentes tipos de diabetes e sua 
prevenção e tratamento. Relativamente à 
obesidade, a incidência será em 
abordagens multidisciplinares, incluindo 
genética, estilo de vida e epidemiologia.

• Diabetes e obesidade: Relativamente à 
diabetes, a incidência será nas etiologias 
dos diferentes tipos de diabetes e sua 
prevenção e tratamento, incluindo a 
terapia de substituição de células. 
Relativamente à obesidade, a incidência 
será em abordagens multidisciplinares, 
incluindo genética, bioquímica e 
fisiologia (com recurso a abordagens 
não invasivas como a imagiologia 
molecular e funcional), estilo de vida e 
epidemiologia. Relativamente à diabetes 
e à obesidade, a incidência será nas 
formas da doença juvenil e nos factores 
existentes na infância.

Or. en

Justificação

A imagiologia celular, que permite um estreito controlo do papel e do funcionamento das 
células, é a principal prioridade no domínio da transplantação celular (células estaminais) e 
na fase préclínica de diversas doenças.

A substituição de células é actualmente o único método que permite uma total independência 
em relação à insulina no caso da diabetes tipo 1. O desenvolvimento de ensaios de 
intervenção clínica em crianças destinados a prevenir ou tratar a diabetes tipo 1 é uma 
prioridade absoluta da investigação sobre este tipo de diabetes.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 267
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12

• Outras doenças crónicas: A incidência 
será em doenças não mortais com um 
impacto elevado na qualidade de vida na 
velhice, como deficiências funcionais e 
sensoriais e outras doenças crónicas (por 
exemplo, doenças reumatóides).

• Outras doenças crónicas: A incidência 
será em doenças não mortais com um 
impacto elevado na qualidade de vida na 
velhice, como deficiências funcionais e 
sensoriais e outras doenças crónicas (por 
exemplo, doenças reumatóides, 



demência, doenças 
neurodegenerativas).

Or. en

Justificação

A Europa está a entrar num período em que o envelhecimento da população se está a 
acelerar.

Devido ao aumento da esperança de vida, o número de pessoas afectadas por doenças 
ligadas ao envelhecimento, nomeadamente a doença de Alzheimer, continuará a aumentar e, 
actualmente, calcula-se que cerca de metade das pessoas com 85 anos ou mais padecem de 
uma das formas de demência. Devido ao envelhecimento da população, o problema de saúde 
que representa, a nível europeu, a doença de Alzheimer não cessa de se agravar, sendo 
urgente dar prioridade à investigação sobre esta doença.

As intervenções susceptíveis de retardar o aparecimento da doença de Alzheimer e de outras 
formas de demência teriam um efeito muito positivo do ponto de vista da saúde pública, pois 
reduziriam consideravelmente o número de pessoas atingidas pela doença, o que permitiria 
também reduzir os custos sociais, pessoais e financeiros inerentes aos cuidados prestados a 
estas pessoas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 268
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 12

● Outras doenças crónicas: A incidência será 
em doenças não mortais com um impacto 
elevado na qualidade de vida na velhice, 
como deficiências funcionais e sensoriais e 
outras doenças crónicas (por exemplo, 
doenças reumatóides). 

● Outras doenças crónicas: A incidência será 
em doenças não mortais com um impacto 
elevado na qualidade de vida na velhice, 
como deficiências funcionais e sensoriais e 
outras doenças crónicas (por exemplo, 
doenças reumatóides ou osteoporose). 

Or. de

Justificação

A osteoporose é uma doença generalizada. Está provado que uma em cada três mulheres e 
um em cada cinco homens com idade superior a 50 anos sofre, pelo menos uma vez na vida, 
de uma fractura de ossos induzida pela osteoporose; assim sendo, cumpre multiplicar os 
esforços de investigação nesta área.



Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 269
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12

• Outras doenças crónicas: A incidência 
será em doenças não mortais com um 
impacto elevado na qualidade de vida na 
velhice, como deficiências funcionais e 
sensoriais e outras doenças crónicas (por 
exemplo, doenças reumatóides).

• Outras doenças crónicas: A incidência 
será em doenças não mortais com um 
impacto elevado na qualidade de vida na 
velhice, como deficiências funcionais e 
sensoriais e outras doenças crónicas (por 
exemplo, doenças reumatóides), como a 
artrite reumatóide.

Or. en

Justificação

É importante incluir no programa-quadro as doenças reumatóides, como a artrite 
reumatóide. A importância da investigação sobre estas doenças foi salientada na declaração 
escrita aprovada em 13 de Outubro de 2005 (P6_TA(2005)0389) (processo nos termos do 
artigo 116º do Regimento).

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 270
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 2 "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", ponto 12

● Outras doenças crónicas: A incidência será 
em doenças não mortais com um impacto 
elevado na qualidade de vida na velhice, 
como deficiências funcionais e sensoriais e 
outras doenças crónicas (por exemplo, 
doenças reumatóides). 

● Outras doenças crónicas: A incidência será 
em doenças não mortais com um impacto 
elevado na qualidade de vida na velhice, 
como deficiências funcionais e sensoriais e 
outras doenças crónicas, nomeadamente 
inflamatórias (por exemplo, doenças 
reumatóides).

Or. fr

Justificação

A menção das inflamações afigura-se indispensável. Com efeito, inúmeras doenças graves 
têm uma componente inflamatória, designadamente a arterosclerose, a bronquite crónica e 
as doenças autoimunes.



Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Alteração 271
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12 bis (novo)

• Medicina paliativa: Terapia da dor 
e terapia sintomática de doenças 
que ainda são incuráveis, a fim de 
combater os sintomas do doente da 
forma mais eficaz possível.

Or. en

Justificação

Há muitas doenças que nos próximos sete a oito anos continuarão a ser incuráveis. Além 
disso, após a conclusão do sétimo programa-quadro, os seres humanos continuarão a 
morrer de doenças. O objectivo da medicina paliativa é combater o sofrimento, 
principalmente a dor, mas também outros sintomas, como a sede, o prurido e as náuseas, 
quando a própria doença já não pode ser combatida.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 272
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12 ter (novo)

• Outras doenças: Doenças 
respiratórias, doenças descuradas e 
estudos demográficos destinados a 
investigar os novos factores de risco.

Or. en

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 273
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12 quater (novo)



• Investigação sobre a regeneração 
dos tecidos: Será dada especial 
atenção à investigação sobre a 
regeneração dos tecidos, 
nomeadamente da pele e do 
coração, com vista a compreender 
os mecanismos subjacentes aos 
processos regenerativos e a 
identificar abordagens inovadoras 
para a terapia génica e celular.

Or. en

Justificação

Nos últimos anos, foram recolhidos numerosos dados experimentais que demonstram a 
ocorrência de uma regeneração (ainda que limitada) das células estaminais e dos tecidos de 
órgãos que se pensava não terem essa faculdade, como o cérebro e o coração.

É fundamental incentivar a investigação neste domínio, a fim de que a Europa possa manter 
o avanço de que dispõe em relação aos países concorrentes. O conhecimento dos 
mecanismos moleculares da regeneração dos tecidos nos mamíferos conduzirá rapidamente 
ao estabelecimento de novos protocolos terapêuticos para as doenças correntes, que ainda 
estão associadas a elevados índices de mortalidade e morbilidade e comportam elevados 
custos socioeconómicos. Além disso, a investigação neste domínio estimulará o 
desenvolvimento de novos biomateriais, que representam igualmente um domínio 
fundamental da investigação biomédica.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 274
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12 quinquies (novo)

• Plataformas de cuidados de saúde: 
Divulgar as melhores práticas e 
favorecer o intercâmbio de 
profissionais.

Or. en



(Substitui a alteração 581 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 275
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12 sexies (novo)

• Estratégias de ensaio alternativas e 
métodos que não impliquem 
experiências em animais  

Reforço da investigação com vista ao 
desenvolvimento e à validação de 
alternativas à experimentação em animais. 
Desenvolver e validar estratégias de ensaio 
alternativas e, em especial, métodos que 
não impliquem experiências em animais
para o ensaio de vacinas para uso humano 
e veterinário, nos ensaios em matéria de 
segurança toxicológica e farmacêutica e 
noutros domínios de investigação. É 
necessário dar especial atenção à 
substituição da utilização de primatas não 
humanos.

Or. en

(Substitui as alterações 583+ ENVI 45 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek 
sobre o sétimo programa-quadro)

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 276
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 2 "Investigação 

translacional em benefício da saúde humana", ponto 12 septies (novo)

• Medicamentos para uso pediátrico
Incentivar o apoio à  investigação, ao 
desenvolvimento e à disponibilidade de 
medicamentos para uso pediátrico, com 
especial incidência nas substâncias cuja 
patente ou protecção de dados tenha 
expirado.

Or. en



(Substitui a alteração 529 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 277
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 3 "Optimização da 

prestação de cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 1

- Melhor promoção da saúde e prevenção de 
doenças: Fundamentar as melhores 
medidas de saúde pública em termos de 
estilos de vida e intervenções a diferentes 
níveis e em diferentes contextos. A 
incidência será nas causas determinantes 
da saúde de natureza mais ampla e no 
modo como estas interagem, tanto a nível 
individual como comunitário (por exemplo, 
regime alimentar, stress, tabaco e outras 
substâncias, exercício físico, contexto 
cultural, factores socioeconómicos e 
ambientais). Em especial, a saúde mental 
será abordada numa perspectiva ao longo 
da vida.

- Melhor promoção da saúde e prevenção de 
doenças: No âmbito deste tema, devem ser 
implementados programas de informação 
médica a fim de melhor conhecer os riscos 
para a saúde, bem como as intervenções a 
nível clínico e comportamental susceptíveis 
de melhorar a saúde pública e individual. 
As dificuldades que afectam as relações 
entre o médico e o doente, em particular a 
necessidade de o doente obter informações 
mais completas e compreensíveis sobre os 
seus problemas e a maneira de os 
enfrentar, continua a ser um dos principais 
obstáculos a uma percepção positiva e 
aberta das questões de saúde. É 
indispensável melhorar a comunicação e
criar confiança, condições prévias para a 
promoção da saúde e a prevenção de 
doenças.

Or. en

Justificação

A informação médica tornou-se um instrumento extremamente importante para reduzir o 
número de erros médicos e o custo da doença. Na Internet, estão disponíveis informações 
médicas de elevado nível técnico às quais todas as pessoas podem aceder, quer tenham ou 
não os conhecimentos necessários para as utilizar devidamente. O estabelecimento de 
protocolos de comunicação destinados a melhorar a compreensão dos termos médicos e dos 
problemas clínicos contribuirá significativamente para a gestão global da saúde na Europa.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer

Alteração 278
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 3 "Optimização da 

prestação de cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 1 bis (novo)



- Investigação sobre questões 
fundamentais relacionadas com a 
avaliação dos riscos, tais como: 
1) Avaliação da exposição às 
nanopartículas de fabrico humano; 
2) Toxicologia das nanopartículas de 
fabrico humano; 3) Possibilidade de 
extrapolar a toxicidade das nanopartículas 
de fabrico humano através da utilização 
das bases de dados existentes sobre a 
toxicologia das partículas e das fibras; 
4) Destino, transporte, persistência e 
transformação das nanopartículas de 
fabrico humano do ponto de vista 
ambiental e biológico; 4) Reciclabilidade e 
viabilidade geral dos nanomateriais de 
fabrico humano.

Or. en

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 279
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 3 "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 2

- Transposição da investigação clínica para a 
prática clínica, incluindo uma melhor 
utilização dos medicamentos e um recurso 
adequado a intervenções a nível 
comportamental e organizacional e a 
terapêuticas e tecnologias ao serviço da 
saúde. Será prestada especial atenção à 
segurança dos doentes para identificar as 
melhores práticas clínicas, compreender a 
tomada de decisões em contextos clínicos 
nos cuidados primários e especializados e 
promover aplicações de medicinas 
comprovadas e a responsabilização dos 
doentes. A incidência será no aferimento de 
estratégias, na investigação dos resultados de 
diferentes intervenções, incluindo 
medicamentos, tomando em consideração os 
dados relativos à farmacovigilância, as 
especificidades dos doentes (por exemplo, 
susceptibilidades genéticas, idade, sexo e 
adesão dos doentes) e os custos/benefícios. 

- Transposição da investigação clínica para a 
prática clínica, incluindo uma melhor 
utilização dos medicamentos (por exemplo 
para precaver a resistência dos 
antibióticos) e um recurso adequado a 
intervenções a nível comportamental e 
organizacional e a terapêuticas e tecnologias 
ao serviço da saúde. Será prestada especial 
atenção à segurança dos doentes para 
identificar as melhores práticas clínicas, 
compreender a tomada de decisões em 
contextos clínicos nos cuidados primários e 
especializados e promover aplicações de 
medicinas comprovadas e a 
responsabilização dos doentes. A incidência 
será no aferimento de estratégias, na 
investigação dos resultados de diferentes 
intervenções, incluindo medicamentos, 
tomando em consideração os dados relativos 
à farmacovigilância, as especificidades dos 
doentes (por exemplo, susceptibilidades 



genéticas, idade, sexo e adesão dos doentes) 
e os custos/benefícios. 

Or. de

Justificação

A resistência aos antibióticos é um problema crescente nas sociedades ocidentais 
industrializadas, sendo que dessa resistência resultam um elevado número de mortes e 
custos consideráveis para o sistema de saúde.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 280
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Actividades", ponto 3 "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 2

- Transposição da investigação clínica para a 
prática clínica, incluindo uma melhor 
utilização dos medicamentos e um recurso 
adequado a intervenções a nível 
comportamental e organizacional e a 
terapêuticas e tecnologias ao serviço da 
saúde. Será prestada especial atenção à 
segurança dos doentes para identificar as 
melhores práticas clínicas, compreender a 
tomada de decisões em contextos clínicos 
nos cuidados primários e especializados e 
promover aplicações de medicinas 
comprovadas e a responsabilização dos 
doentes. A incidência será no aferimento de 
estratégias, na investigação dos resultados de 
diferentes intervenções, incluindo 
medicamentos, tomando em consideração os 
dados relativos à farmacovigilância, as 
especificidades dos doentes (por exemplo, 
susceptibilidades genéticas, idade, sexo e 
adesão dos doentes) e os custos/benefícios. 

- Transposição da investigação clínica para a 
prática clínica, incluindo uma melhor 
utilização dos medicamentos e um recurso 
adequado a intervenções a nível 
comportamental e organizacional e a 
terapêuticas e tecnologias ao serviço da 
saúde. Será prestada especial atenção à 
segurança dos doentes para identificar as 
melhores práticas clínicas, compreender a 
tomada de decisões em contextos clínicos 
nos cuidados primários e especializados e 
promover aplicações de medicinas 
comprovadas e a responsabilização dos 
doentes, desenvolver e sistematizar as 
intervenções no plano da melhoria da 
autonomia pessoal e social dos doentes. A 
incidência será no aferimento de estratégias, 
na investigação dos resultados de diferentes 
intervenções, incluindo medicamentos, 
tomando em consideração os dados relativos 
à farmacovigilância, as especificidades dos 
doentes (por exemplo, susceptibilidades 
genéticas, idade, sexo e adesão dos doentes) 
e os custos/benefícios. 

Or. it



Justificação

A qualidade de vida dos doentes está profundamente associada ao seu grau de autonomia, 
que, por conseguinte, deve figurar entre as finalidades da optimização das prestações dos 
tratamentos de saúde para os cidadãos europeus.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 281
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 3 "Optimização da 

prestação de cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 3

- Qualidade, solidariedade e 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, a fim 
de proporcionar uma base para os países 
adaptarem os seus sistemas de saúde em 
função da experiência de outros, tendo em 
conta a importância dos contextos nacionais 
e das características da população 
(envelhecimento, mobilidade, migração, 
educação, estatuto socioeconómico, 
condições de trabalho em evolução, etc.). A 
incidência será nos aspectos organizacionais, 
financeiros e regulamentares dos sistemas de 
saúde, sua implementação e resultados em 
termos de eficácia, eficiência e equidade. 
Será prestada especial atenção a questões 
relacionadas com os investimentos e os 
recursos humanos.

- Qualidade, solidariedade e 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, a fim 
de proporcionar uma base para os países 
adaptarem os seus sistemas de saúde em 
função da experiência de outros, tendo em 
conta a importância dos contextos nacionais 
e das características da população 
(envelhecimento, mobilidade, migração, 
educação, estatuto socioeconómico, 
condições de trabalho em evolução, etc.). 
Acesso das populações desfavorecidas, 
incluindo as pessoas com deficiência, aos 
cuidados de saúde. A incidência será nos 
aspectos organizacionais, financeiros e 
regulamentares dos sistemas de saúde, sua 
implementação e resultados em termos de 
eficácia, eficiência e equidade. Será prestada 
especial atenção a questões relacionadas 
com os investimentos e os recursos 
humanos.

Or. en

Justificação

O acesso dos grupos desfavorecidos aos cuidados de saúde deve ser alvo de investigação.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 282
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 3 "Optimização da 



prestação de cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 3 bis (novo)

– Utilização e benefícios potenciais das 
medicinas complementares e alternativas: 
Identificar intervenções bem sucedidas no 
domínio das medicinas complementares e 
alternativas com vista a melhorar a saúde 
dos cidadãos europeus. 

Or. en

Justificação

Não obstante o facto de os cidadãos europeus recorrerem cada vez mais às medicinas 
complementares e alternativas, a investigação neste domínio não beneficia de um 
financiamento significativo. As medicinas complementares e alternativas devem ser alvo de 
uma investigação sistemática, por serem susceptíveis de dar uma resposta parcial ao 
problema da resistência dos micróbios aos antibióticos, que tem vindo a aumentar 
rapidamente.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 283
Anexo I, Parte "Temas", ponto 1 "Saúde", rubrica "Actividades", ponto 3 "Optimização da 

prestação de cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 3 ter (novo)

- Investigação translacional em doenças 
causadas por factores ambientais e pelo 
stress ligado ao trabalho, como a asma e as 
alergias.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 284
Anexo I, Temas, nº 1 "Saúde", "Cooperação internacional", parágrafo 1

A cooperação internacional é uma parte 
integrante do tema e assume uma especial 
importância em áreas que abordam 
problemas de saúde globais, como a 
resistência antimicrobiana, a SIDA/HIV, a 
malária, a tuberculose e pandemias 

A cooperação internacional deve centrar-se 
em dois aspectos prioritários: com países 
industrializados em temas específicos de 
interesse comum, prioritariamente 
identificados nas linhas deste tema 
prioritário, e com países em 



emergentes. Tal poderá igualmente implicar 
a definição de prioridades no contexto de 
iniciativas internacionais, como a iniciativa 
global de vacinação contra a SIDA/HIV. 
Sujeito à consolidação de uma parceria 
sustentável a longo prazo sobre investigação 
clínica entre a Europa e os países em 
desenvolvimento, será prestado um maior 
apoio à “Parceria entre a Europa e os Países 
em Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos” (EDCTP) em resposta às 
suas realizações e necessidades futuras. O 
programa EDCTP continuará a incidir em 
ensaios clínicos avançados para o 
desenvolvimento de novas vacinas, 
microbicidas e medicamentos contra essas 
três doenças na África Subsariana.

desenvolvimento no que se refere a
problemas de saúde globais, como a 
resistência antimicrobiana, a SIDA/HIV, a 
malária, a tuberculose e pandemias 
emergentes. Tal poderá igualmente implicar 
a definição de prioridades no contexto de 
iniciativas internacionais, como a iniciativa 
global de vacinação contra a SIDA/HIV 
subordinado a uma avaliação científica e 
técnica externa, bem como ao 
correspondente parecer do comité do 
programa e sujeito à consolidação de uma 
parceria sustentável a longo prazo sobre 
investigação clínica entre a Europa e os 
países em desenvolvimento, antecedida de 
uma avaliação dos resultados e trabalhos 
desenvolvidos, será prestado um maior 
apoio à “Parceria entre a Europa e os Países 
em Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos” (EDCTP) em resposta às 
suas realizações e necessidades futuras. O 
programa EDCTP continuará a incidir em 
ensaios clínicos avançados para o 
desenvolvimento de novas vacinas, 
microbicidas e medicamentos contra essas 
três doenças na África Subsariana.

Or. es

Justificação

Alargamento da anterior alteração 59. Embora a Plataforma de Ensaios Clínicos se revista 
de grande importância, o seu grau de eficácia e forma de trabalho actuais parecem estar 
suspensos. Cumpriria avançar com os trabalhos, mas apenas quando os problemas tenham 
sido resolvidos.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 285
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Objectivo"

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de examinar como os 
objectivos de uma agricultura sustentável 



emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura 
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade, tomando em 
consideração o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais, a utilização e produção 
sustentáveis de recursos biológicos 
renováveis, o risco crescente de doenças 
epizoóticas e zoonóticas e de doenças 
relacionadas com a alimentação, ameaças à 
sustentabilidade e segurança da produção 
agrícola e da pesca, especialmente as 
resultantes das alterações climáticas.

poderão ser atingidos de uma forma 
segura, rentável e respeitadora do ambiente 
e explorar oportunidades de investigação 
novas e emergentes que visem desafios 
sociais e económicos, nomeadamente: a
procura crescente de alimentos mais seguros 
e saudáveis e de maior qualidade, tomando 
em consideração o bem-estar dos animais e 
os contextos rurais, a utilização e produção 
sustentáveis de recursos biológicos 
renováveis, o risco crescente de doenças 
epizoóticas e zoonóticas e de doenças 
relacionadas com a alimentação, ameaças à 
sustentabilidade e segurança da produção 
agrícola e da pesca, especialmente as 
resultantes das alterações climáticas, e a 
procura crescente de alimentos de elevada 
qualidade, tomando em consideração o 
bem-estar dos animais e os contextos 
rurais.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 286
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Abordagem", parágrafo 1

Este tema reforçará a base de 
conhecimentos, permitirá inovações e 
proporcionará apoio político para a 
construção e desenvolvimento de uma 
bioeconomia europeia baseada no 
conhecimento. A investigação incidirá no 
desenvolvimento sustentável, na produção e 
utilização de recursos biológicos, em 
especial através das ciências da vida e das 
biotecnologias, e na convergência com 
outras tecnologias, a fim de oferecer 
produtos novos, ecologicamente eficientes e 
competitivos nos sectores da agricultura, 
pescas, aquicultura, produtos alimentares, 
saúde, silvicultura e indústrias conexas da 
Europa. A investigação dará contributos 
importantes para a implementação e 
formulação das políticas e regulamentação 

Este tema reforçará a base de 
conhecimentos, permitirá inovações e 
proporcionará apoio político para a 
construção e desenvolvimento de uma 
bioeconomia europeia baseada no 
conhecimento. A investigação incidirá no 
desenvolvimento sustentável, na produção e 
utilização de recursos biológicos, em 
especial através das ciências da vida e das 
biotecnologias, e na convergência com 
outras tecnologias, a fim de oferecer 
produtos novos, ecologicamente eficientes e 
competitivos nos sectores da agricultura, 
pescas, aquicultura, produtos alimentares, 
saúde, silvicultura e indústrias conexas da 
Europa. A investigação poderá dar, após 
consulta das partes interessadas, como as 
organizações de protecção do ambiente ou 



da UE e abordará ou apoiará 
especificamente: a política agrícola comum, 
questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, a política comunitária em 
matéria de saúde animal, o controlo de 
doenças e normas de bem-estar dos animais, 
o ambiente e a biodiversidade, a estratégia 
florestal da UE e a reforma da política 
comum da pesca, com vista a permitir um 
desenvolvimento sustentável da pesca e 
aquicultura. A investigação procurará 
igualmente desenvolver indicadores novos e 
existentes para apoio à análise, 
desenvolvimento e acompanhamento destas 
políticas.

de defesa dos consumidores, e tendo em 
conta os seus pontos de vista, contributos 
importantes para a implementação e 
formulação das políticas e regulamentação 
da UE e abordará ou apoiará 
especificamente: a política agrícola comum, 
questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, a política comunitária em 
matéria de saúde animal, o controlo de 
doenças e normas de bem-estar dos animais, 
o ambiente e a biodiversidade, a estratégia 
florestal da UE e a reforma da política 
comum da pesca, com vista a permitir um 
desenvolvimento sustentável da pesca e 
aquicultura. A investigação procurará 
igualmente desenvolver indicadores novos e 
existentes para apoio à análise, 
desenvolvimento e acompanhamento destas 
políticas.

Or. en

Alteração apresentada por Eluned Morgan e Glenys Kinnock

Alteração 287
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Abordagem", parágrafo 2

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, beneficiarão especialmente 
de muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão e 
transferência de tecnologias, nomeadamente 
no que diz respeito à integração e aceitação 
de tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da informação 
e das comunicações dêem contributos 
importantes para as áreas da selecção 
vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização 
avançadas, a fim de garantir a segurança e 

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, beneficiarão especialmente 
de muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão e 
transferência de tecnologias, nomeadamente 
no que diz respeito à integração e aceitação 
de tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da informação 
e das comunicações dêem contributos 
importantes para as áreas da selecção 
vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização 
avançadas, a fim de garantir a segurança e 



qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais.

qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais. O desenvolvimento 
das culturas geneticamente modificadas 
não poderá beneficiar de qualquer 
financiamento a título do programa-
quadro.

Or. en

Justificação

Dado que os efeitos das culturas geneticamente modificadas sobre a saúde humana e o 
ambiente ainda são desconhecidos, o desenvolvimento destas culturas não deverá beneficiar 
de qualquer financiamento comunitário.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 288
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Abordagem", parágrafo 2

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, beneficiarão especialmente 
de muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão e 
transferência de tecnologias, nomeadamente 
no que diz respeito à integração e aceitação 
de tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da informação 
e das comunicações dêem contributos 
importantes para as áreas da selecção 
vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização
avançadas, a fim de garantir a segurança e 
qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais.

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, e sobretudo a pequena 
indústria, beneficiarão especialmente de 
muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão e 
transferência de tecnologias, nomeadamente 
no que diz respeito à integração e aceitação 
de tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da informação 
e das comunicações dêem contributos 
importantes para as áreas da selecção 
vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização 
avançadas, a fim de garantir a segurança e 
qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais.

Or. en



(Substitui a alteração 596 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas

Alteração 289
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Abordagem", parágrafo 3

Diversas plataformas tecnológicas europeias, 
abrangendo as áreas da biotecnologia e 
genómica vegetais, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
produtos alimentares, aquicultura e 
biotecnologias industriais, contribuirão para 
a definição de prioridades comuns de 
investigação no âmbito do presente tema, 
identificando possíveis iniciativas futuras em 
larga escala, como projectos de 
demonstração com vista à produção de 
substâncias químicas a granel a partir da 
biomassa (parede celular vegetal, 
biocombustíveis, biopolímeros), bem como 
para a garantia de uma vasta participação e 
integração de todas as partes interessadas. 
Quando adequado, serão desenvolvidas 
acções para melhorar a coordenação dos 
programas de investigação nacionais, em 
estreita coordenação com projectos ERA-
NET, plataformas tecnológicas e outros 
intervenientes relevantes, como o Comité 
Permanente da Investigação Agrícola 
(CPIA) ou uma eventual futura estrutura 
europeia de coordenação da investigação 
marinha.

Diversas plataformas tecnológicas europeias, 
abrangendo as áreas da biotecnologia e 
genómica vegetais, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
com especial incidência na gripe das aves e 
no impacto da avicultura sobre a mesma, 
produtos alimentares, aquicultura e 
biotecnologias industriais, contribuirão para 
a definição de prioridades comuns de 
investigação no âmbito do presente tema, 
identificando possíveis iniciativas futuras em 
larga escala, como projectos de 
demonstração com vista à produção de 
substâncias químicas a granel a partir da 
biomassa (parede celular vegetal, 
biocombustíveis, biopolímeros), bem como 
para a garantia de uma vasta participação e 
integração de todas as partes interessadas. 

Or. en

Justificação

Existe uma tomada de consciência crescente de que a rápida propagação da gripe das aves 
em certas regiões do mundo não se deve inteiramente a fenómenos naturais, mas às 
actividades comerciais. Embora os cientistas tenham efectuado estudos pormenorizados 
para detectar a doença nas aves selvagens, raramente foram encontrados animais vivos 
portadores de uma forma altamente patogénica do vírus, donde se infere que essas aves não 
são os verdadeiros vectores do vírus. É mais provável que este seja propagado pelas aves 
domésticas, pelos produtos à base de aves domésticas ou por materiais infectados 
provenientes de explorações avícolas, como os alimentos para animais e o estrume. Não 



obstante, as organizações internacionais conferiram uma grande atenção a este modo de 
transmissão. Por conseguinte, é importante investigar o papel da avicultura na propagação 
da gripe das aves.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 290
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Actividades", travessão 1

Possibilitar investigação sobre os principais 
motores a longo prazo da produção e gestão 
sustentáveis dos recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais), 
incluindo a exploração da biodiversidade e 
de moléculas bioactivas inovadoras nestes 
sistemas biológicos. A investigação incluirá 
tecnologias “ómicas” como a genómica, 
proteómica, metabolómica e tecnologias 
convergentes, e sua integração em 
abordagens de biologia de sistemas, bem 
como o desenvolvimento de tecnologias e 
ferramentas de base, incluindo a 
bioinformática e bases de dados relevantes, e 
metodologias para a identificação de 
variedades dentro de grupos de espécies.

Possibilitar investigação sobre os principais 
motores a longo prazo da produção e gestão 
sustentáveis dos recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais), 
incluindo a exploração da biodiversidade e 
de moléculas bioactivas inovadoras nestes 
sistemas biológicos. A investigação incluirá 
tecnologias “ómicas” como a genómica, 
proteómica, metabolómica e tecnologias 
convergentes, e sua integração em 
abordagens de biologia de sistemas, bem 
como o desenvolvimento de tecnologias e 
ferramentas de base, incluindo a 
bioinformática e bases de dados relevantes, e 
metodologias para a identificação de 
variedades dentro de grupos de espécies.

É feita referência à exploração da 
biodiversidade, mas não à sua protecção. 
Deve-se especificar claramente que a 
investigação sobre a biodiversidade e a 
respectiva caracterização molecular visa 
assegurar a sua protecção e não descobrir 
novos modos de exploração. A protecção e 
a preservação do ambiente são um 
elemento essencial da gestão sustentável 
dos recursos biológicos. Neste contexto, 
importa estabelecer uma correlação mais 
estreita com o tema "Ambiente".

Or. en

Justificação

A perda de biodiversidade está a aumentar rapidamente e as fábricas criadas pelo homem 
não podem substituir o que se perdeu.



É importante desenvolver e aplicar a taxinomia ADN num laboratório equipado com 
instrumentos modernos de biotecnologia, e a bioinformática poderia acelerar o 
recenseamento da diversidade biológica e abrir novas perspectivas para a investigação 
ecológica e favorecer a protecção da biodiversidade.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 291
Anexo I, Temas, nº 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Actividades", ponto 1, 

travessão 2

- Maior sustentabilidade e competitividade, 
diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 
científica e técnica para a gestão das pescas, 
bem como de uma melhor compreensão da 
interacção entre diferentes sistemas 
(agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores) com 
uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Quanto aos 
recursos biológicos dos ambientes aquáticos, 
a ênfase será colocada em funções 
biológicas essenciais, em sistemas de 
produção e alimentos para animais de 
espécies de cultura que sejam seguros e 
respeitadores do ambiente, bem como na 
biologia das pescas, na dinâmica de pescas 

- Maior sustentabilidade e competitividade, 
diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 
científica e técnica para a gestão das pescas 
e das culturas através da selecção vegetal, 
fitossanidade e sistemas de produção 
optimizados, bem como de uma melhor 
compreensão da interacção entre diferentes 
sistemas (agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores) com 
uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Quanto aos 
recursos biológicos dos ambientes aquáticos, 
a ênfase será colocada em funções 
biológicas essenciais, em sistemas de 
produção e alimentos para animais de 
espécies de cultura que sejam seguros e 



mistas, nas interacções entre actividades de 
pesca e ecossistemas marinhos e em 
sistemas de gestão regionais e plurianuais 
baseados em frotas de pesca.

respeitadores do ambiente, bem como na 
biologia das pescas, na dinâmica de pescas 
mistas, nas interacções entre actividades de 
pesca e ecossistemas marinhos e em 
sistemas de gestão regionais e plurianuais 
baseados em frotas de pesca.

Or. it

Justificação

A melhoria das culturas pode basear-se na selecção vegetal, no apoio à fitossanidade e a 
sistemas de produção inovadores. A transferência dos dados, conhecimentos e conclusões 
decorrentes da investigação "ómica" nos novos produtos de mercado inovadores resultantes 
da selecção vegetal de tipo clássico e biotecnológico é fundamental para a competitividade 
da agricultura europeia.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 292
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Actividades", travessão 2

- Maior sustentabilidade e competitividade, 
diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 
científica e técnica para a gestão das pescas, 
bem como de uma melhor compreensão da 
interacção entre diferentes sistemas 
(agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores) com 
uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 

- Maior sustentabilidade e competitividade, 
diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 
científica e técnica para a gestão das pescas, 
bem como de uma melhor compreensão da 
interacção entre diferentes sistemas 
(agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores) com 
uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 



produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Quanto aos 
recursos biológicos dos ambientes aquáticos, 
a ênfase será colocada em funções 
biológicas essenciais, em sistemas de 
produção e alimentos para animais de 
espécies de cultura que sejam seguros e 
respeitadores do ambiente, bem como na 
biologia das pescas, na dinâmica de pescas 
mistas, nas interacções entre actividades de 
pesca e ecossistemas marinhos e em 
sistemas de gestão regionais e plurianuais 
baseados em frotas de pesca.

produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Quanto aos 
recursos biológicos dos ambientes aquáticos, 
a ênfase será colocada em funções 
biológicas essenciais, em sistemas de 
produção e alimentos para animais de 
espécies de cultura que sejam seguros e 
respeitadores do ambiente, bem como na 
biologia das pescas, na dinâmica de pescas 
mistas, nas interacções entre actividades de 
pesca e ecossistemas marinhos e em 
sistemas de gestão regionais e plurianuais 
baseados em frotas de pesca.

Este tema inclui a biotecnologia agrícola, 
que suscita ainda a hostilidade da maioria 
da opinião pública. Se a formulação for de 
molde a que um perito possa compreender 
que o recurso às biotecnologias permitirá 
melhorar os recursos e melhor proteger a 
saúde e o ambiente, é conveniente 
estabelecer mais claramente que o objectivo 
de qualquer inovação é a melhoria da 
saúde e da segurança da população.

Or. en

Justificação

O sector da biotecnologia agrícola tem sido vítima de opiniões e preconceitos de carácter 
não científico. É evidente que este domínio de investigação científica pode contribuir para a 
saúde e a segurança do ser humano. Será necessário definir as condições de experimentação 
e os ensaios em laboratório e no terreno, mas os progressos neste domínio serão 
determinantes para a competitividade e o bem-estar das populações europeias.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 293
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Actividades", travessão 2

- Maior sustentabilidade e competitividade, - Maior sustentabilidade e competitividade, 



diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 
científica e técnica para a gestão das pescas, 
bem como de uma melhor compreensão da 
interacção entre diferentes sistemas 
(agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores) com 
uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Quanto aos 
recursos biológicos dos ambientes aquáticos, 
a ênfase será colocada em funções 
biológicas essenciais, em sistemas de 
produção e alimentos para animais de 
espécies de cultura que sejam seguros e 
respeitadores do ambiente, bem como na 
biologia das pescas, na dinâmica de pescas 
mistas, nas interacções entre actividades de 
pesca e ecossistemas marinhos e em 
sistemas de gestão regionais e plurianuais 
baseados em frotas de pesca.

diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 
científica e técnica para a gestão das pescas, 
bem como de uma melhor compreensão da 
interacção entre diferentes sistemas 
(agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores) com 
uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Serão 
desenvolvidos métodos mais aperfeiçoados 
para a monitorização, preservação e 
fertilização dos solos. Quanto aos recursos 
biológicos dos ambientes aquáticos, a ênfase 
será colocada em funções biológicas 
essenciais, em sistemas de produção e 
alimentos para animais de espécies de 
cultura que sejam seguros e respeitadores do 
ambiente, bem como na biologia das pescas, 
na dinâmica de pescas mistas, nas 
interacções entre actividades de pesca e 
ecossistemas marinhos e em sistemas de 
gestão regionais e plurianuais baseados em 
frotas de pesca.

Or. en



Justificação

Os estudos recentes sobre a fertilidade dos solos apontam para uma diminuição preocupante 
da fertilidade dos solos em geral, o que põe em perigo a capacidade de a humanidade 
satisfazer as suas necessidades alimentares a longo prazo. O teor em matérias orgânicas dos 
solos diminui, ao passo que a erosão aumenta, possivelmente devido às técnicas de produção 
da agricultura intensiva que poderão não ser sustentáveis a longo prazo.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 294
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 4 bis (novo)

– Investigação sobre questões relacionadas 
com a política agrícola, marítima e 
florestal, incluindo as consequências, do
ponto de vista económico, social e regional, 
da reforma da política agrícola comum e 
das negociações do Ciclo de Doha da 
Organização Mundial do Comércio, o 
impacto do alargamento da União 
Europeia sobre a agricultura e o 
desenvolvimento rural dos antigos e novos 
Estados-Membros, e as perspectivas de 
mercado dos produtos da agricultura, do 
mar e da silvicultura.

Or. en

Justificação

O sétimo programa-quadro deve conferir uma atenção especial à investigação sobres as 
questões relacionadas com a agricultura, dado que a UE está a atravessar certamente a 
transformação mais radical da sua política agrícola comum devido às novas tendências na 
Europa e no mundo.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 295
Anexo I, Temas, nº 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Actividades", ponto 2, 

travessão 5



- Proteger simultaneamente a saúde humana 
e o ambiente através de uma melhor 
compreensão dos impactos recíprocos entre 
ambiente e cadeias de alimentos para o 
homem e animais. Tal implicará o estudo de 
contaminantes alimentares e das suas 
consequências para a saúde e o 
desenvolvimento de melhores ferramentas e 
métodos para a avaliação dos impactos no 
ambiente das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais. A garantia da 
qualidade e integridade da cadeia alimentar 
exige novos modelos para a análise da 
cadeia de produtos de base e de conceitos de 
gestão de toda a cadeia alimentar, incluindo 
aspectos ligados aos consumidores.

- Proteger simultaneamente a saúde humana 
e o ambiente através de uma melhor 
compreensão dos impactos recíprocos entre 
ambiente e cadeias de alimentos para o 
homem e animais. Tal implicará o estudo de 
contaminantes alimentares e das suas 
consequências para a saúde e o 
desenvolvimento de melhores ferramentas e 
métodos para a avaliação dos impactos no 
ambiente das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais. A garantia da 
qualidade e integridade da cadeia alimentar 
exige novos modelos para a análise da 
cadeia de produtos de base e de conceitos de 
gestão de toda a cadeia alimentar, incluindo 
aspectos ligados aos consumidores; 
desenvolver novos métodos de 
rastreabilidade (OGM e não OGM). 
Consequências da alimentação animal e da 
medicação animal para a saúde humana.

Or. de

Justificação

O desenvolvimento de novos métodos de rastreabilidade é necessário para reforçar a 
confiança do consumidor, o mesmo se aplicando às consequências eventualmente 
decorrentes da alimentação animal e medicação animal para a saúde humana.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 296
Anexo I, Parte "Temas", ponto 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", rubrica 

"Actividades", ponto 3, travessão 1

- Reforçar a base de conhecimentos e 
desenvolver tecnologias avançadas para a 
produção de biomassa terrestre ou marinha 
destinada a aplicações na produção de 
energia e na indústria. Tal incluirá a 
genómica e metabolómica vegetal, animal e 
microbiana, a fim de melhorar a 
produtividade e a composição das matérias-
primas e de fontes de biomassa para fins de 
conversão optimizada em produtos de 
elevado valor acrescentado, explorando 

- Reforçar a base de conhecimentos e 
desenvolver tecnologias avançadas para a 
produção de biomassa terrestre ou marinha 
destinada a aplicações na produção de 
energia e na indústria. Tal incluirá a 
genómica e metabolómica vegetal, animal e 
microbiana, a fim de melhorar a 
produtividade e a composição das matérias-
primas e de fontes de biomassa para fins de 
conversão optimizada em produtos de 
elevado valor acrescentado, explorando 



simultaneamente organismos terrestres e 
aquáticos naturais ou melhorados como 
fontes inovadoras. Tal permitirá uma plena 
incorporação da análise do ciclo de vida das 
práticas agrícolas, transporte, 
armazenamento e implantação no mercado 
de produtos biológicos. Desse modo, será 
visada a aplicação das biotecnologias 
industriais no âmbito de toda a cadeia de 
culturas, a fim de explorar todo o potencial 
da abordagem de bio-refinaria, incluindo 
aspectos socioeconómicos, agronómicos, 
ecológicos e relativos aos consumidores. 
Será assim promovida uma maior 
compreensão e controlo do metabolismo 
vegetal e microbiano aos níveis celular e 
subcelular, na produção de produtos de base 
de elevado valor utilizando processos 
biológicos com maior rendimento, qualidade 
e pureza dos produtos de conversão, 
incluindo a concepção de processos 
biocatalíticos. Além disso, serão utilizadas 
ou desenvolvidas biotecnologias para 
produtos e processos silvícolas renováveis e 
inovadores de alta qualidade e elevado valor 
acrescentado, a fim de melhorar a 
sustentabilidade da madeira e da produção 
de madeira, incluindo madeira de construção 
e reservas de bioenergias renováveis. 
Finalmente, será estudado o potencial das 
biotecnologias para detectar, monitorizar, 
prevenir, tratar e eliminar a poluição, com 
ênfase na maximização do valor económico 
dos resíduos e subprodutos através de novos 
processos biológicos, isoladamente ou em 
combinação com sistemas vegetais e/ou 
catalisadores químicos.

simultaneamente organismos terrestres e 
aquáticos naturais ou melhorados como 
fontes inovadoras. Tal permitirá uma plena 
incorporação da análise do ciclo de vida das 
práticas agrícolas, transporte, 
armazenamento e implantação no mercado 
de produtos biológicos. Desse modo, será 
visada a aplicação das biotecnologias 
industriais no âmbito de toda a cadeia de 
culturas, a fim de explorar todo o potencial 
da abordagem de bio-refinaria, incluindo 
aspectos socioeconómicos, agronómicos, 
ecológicos e relativos aos consumidores. 
Será assim promovida uma maior 
compreensão e controlo do metabolismo 
vegetal e microbiano aos níveis celular e 
subcelular, na produção de produtos de base 
de elevado valor utilizando processos 
biológicos com maior rendimento, qualidade 
e pureza dos produtos de conversão, 
incluindo a concepção de processos 
biocatalíticos. Além disso, serão utilizadas 
ou desenvolvidas biotecnologias para 
produtos e processos silvícolas renováveis e 
inovadores de alta qualidade e elevado valor 
acrescentado, a fim de melhorar a 
sustentabilidade da madeira e da produção 
de madeira, incluindo madeira de construção 
e reservas de bioenergias renováveis. 
Finalmente, será estudado o potencial das 
biotecnologias para detectar, monitorizar, 
prevenir, tratar e eliminar a poluição, com 
ênfase na maximização do valor económico
dos resíduos e subprodutos através de novos 
processos biológicos, isoladamente ou em 
combinação com sistemas vegetais e/ou 
catalisadores químicos. Tendo em conta os 
graves problemas com que se defronta a 
agricultura europeia (nomeadamente o 
míldio da batata, o fusarium do trigo e do 
milho, o míldio da vinha, etc.), é 
conveniente comparar as soluções 
oferecidas pela engenharia genética, pelos 
métodos tradicionais e pelos métodos 
biológicos e indicar as que são mais 
adequadas.

Or. en



Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 297
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Objectivo"

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e permitir à Europa dominar e 
modelar o futuro desenvolvimento das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) a fim de satisfazer as 
necessidades da sua sociedade e economia. 
As actividades reforçarão a base científica e 
tecnológica da Europa, garantirão a sua 
liderança global no domínio das TIC, 
contribuirão para incentivar e promover a 
inovação através da utilização de TIC e 
garantirão que os respectivos progressos 
sejam rapidamente transformados em 
benefícios para os cidadãos, empresas, 
indústrias e poderes públicos da Europa.

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e permitir à Europa dominar e 
modelar o futuro desenvolvimento das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) a fim de satisfazer as 
necessidades da sua sociedade e economia. 
As actividades reforçarão a base científica e 
tecnológica da Europa, garantirão a sua 
liderança global no domínio das TIC, 
contribuirão para incentivar e promover a 
inovação através da utilização de TIC e 
garantirão que os respectivos progressos 
sejam rapidamente transformados em 
benefícios para todos os cidadãos, em 
particular os idosos e as pessoas ameaçadas 
de exclusão social, como as pessoas com 
deficiência e as que têm dificuldade em 
aceder às TIC, empresas, indústrias e 
poderes públicos da Europa.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 298
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Introdução", parágrafo 1

As tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) desempenham um 
papel único e comprovado na promoção da 
inovação, da criatividade e da 
competitividade de todas as indústrias e 
sectores de serviços. São essenciais para 
enfrentar desafios-chave da sociedade e para 
modernizar serviços públicos, estando 
subjacentes ao progresso em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. Por 
conseguinte, a Europa deve dominar e 

As tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) desempenham um 
papel único e comprovado na promoção da 
inovação, da criatividade e da 
competitividade de todas as indústrias e 
sectores de serviços. São essenciais para 
enfrentar desafios-chave da sociedade e para 
modernizar serviços públicos, estando 
subjacentes ao progresso em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. Por 
conseguinte, a Europa deve dominar e 



moldar o futuro desenvolvimento das TIC e 
garantir que os serviços e produtos à base de 
TIC sejam incorporados e utilizados a fim de 
produzir um máximo de benefícios para os 
cidadãos e empresas.

moldar o futuro desenvolvimento das TIC e 
garantir que os serviços e produtos à base de 
TIC interoperáveis e fiáveis sejam 
incorporados e utilizados a fim de produzir 
um máximo de benefícios para os cidadãos e 
empresas.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 299
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Introdução", parágrafo 4

O tema “Tecnologias da informação e das 
comunicações” dá prioridade à investigação 
estratégica em torno de pilares tecnológicos 
fundamentais, assegura a integração de 
tecnologias extremo-a-extremo e 
proporciona os conhecimentos e meios 
necessários para desenvolver uma vasta 
gama de aplicações inovadoras das TIC. As 
actividades terão um efeito de alavanca nos 
progressos industriais e tecnológicos no 
sector das TIC e aumentarão a 
competitividade de sectores importantes com 
utilização intensiva de TIC – através de 
produtos e serviços inovadores e de elevado 
valor à base de TIC e de melhorias em
processos organizacionais, tanto nas 
empresas como nas administrações. O tema 
apoiará igualmente outras políticas da União 
Europeia, mobilizando as TIC para a 
satisfação da procura pública e societal.

O tema “Tecnologias da informação e das 
comunicações” dá prioridade à investigação 
estratégica em torno de pilares tecnológicos 
fundamentais, assegura a integração de 
tecnologias extremo-a-extremo e 
proporciona os conhecimentos e meios 
necessários para desenvolver uma vasta 
gama de aplicações inovadoras das TIC. As 
actividades terão um efeito de alavanca nos 
progressos industriais e tecnológicos no 
sector das TIC e aumentarão a 
competitividade de sectores importantes com 
utilização intensiva de TIC – através de 
produtos e serviços inovadores e de elevado 
valor à base de TIC e de novos ou melhores 
processos organizacionais, tanto nas 
empresas como nas administrações. O tema 
apoiará igualmente outras políticas da União 
Europeia, mobilizando as TIC para a 
satisfação da procura pública e societal.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 300
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Introdução", parágrafo 4



O tema “Tecnologias da informação e das 
comunicações” dá prioridade à investigação 
estratégica em torno de pilares tecnológicos 
fundamentais, assegura a integração de 
tecnologias extremo-a-extremo e 
proporciona os conhecimentos e meios 
necessários para desenvolver uma vasta 
gama de aplicações inovadoras das TIC. As 
actividades terão um efeito de alavanca nos 
progressos industriais e tecnológicos no 
sector das TIC e aumentarão a 
competitividade de sectores importantes com 
utilização intensiva de TIC – através de 
produtos e serviços inovadores e de elevado 
valor à base de TIC e de melhorias em 
processos organizacionais, tanto nas 
empresas como nas administrações. O tema 
apoiará igualmente outras políticas da União 
Europeia, mobilizando as TIC para a 
satisfação da procura pública e societal.

O tema “Tecnologias da informação e das 
comunicações” dá prioridade à investigação 
estratégica em torno de pilares tecnológicos 
fundamentais, assegura a integração de 
tecnologias extremo-a-extremo e 
proporciona os conhecimentos e meios 
necessários para desenvolver uma vasta 
gama de aplicações inovadoras das TIC. As 
actividades terão um efeito de alavanca nos 
progressos industriais e tecnológicos no 
sector das TIC e aumentarão a
competitividade de sectores importantes com 
utilização intensiva de TIC – através de 
produtos e serviços inovadores e de elevado 
valor à base de TIC e de melhorias em 
processos organizacionais, tanto nas 
empresas como nas administrações. O tema 
apoiará igualmente outras políticas da União 
Europeia, mobilizando as TIC para a 
satisfação da procura pública e societal; 
recorrer às TIC para o desenvolvimento 
sustentável, em particular para a gestão dos 
transportes, para a conservação da energia 
e para a utilização dos recursos naturais; 
controlar estreitamente todos os efeitos 
possíveis da TIC sobre a saúde humana e o 
bem-estar, em particular no que se refere 
aos efeitos das radiações 
electromagnéticas. Será dada especial 
ênfase à eliminação dos obstáculos ligados 
à jurisdição, língua e localização.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 301
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Introdução", parágrafo 5

As actividades abrangerão acções de 
colaboração e de ligação em rede, o apoio a
iniciativas tecnológicas conjuntas -
incluindo aspectos seleccionadas de 
investigação nas áreas das “Tecnologias 
nanoelectrónicas” e “Sistemas de 
computação incorporados” - e iniciativas de 

As actividades abrangerão acções de 
colaboração e de ligação em rede, e poderão 
apoiar iniciativas tecnológicas conjuntas e 
iniciativas de coordenação de programas 
nacionais (incluindo na área das 
nanotecnologias, dos sistemas de 
computação incorporados e da “assistência 



coordenação de programas nacionais -
incluindo na área da “assistência à 
autonomia no domicílio”. As prioridades das 
actividades incluirão tópicos baseados, entre 
outras fontes, no trabalho das plataformas 
tecnológicas europeias. Serão também 
desenvolvidas sinergias temáticas com 
actividades conexas no âmbito de outros 
programas específicos.

à autonomia no domicílio”). As prioridades 
das actividades incluirão tópicos baseados, 
entre outras fontes, no trabalho das 
plataformas tecnológicas europeias. Serão 
também desenvolvidas sinergias temáticas 
com actividades conexas no âmbito de 
outros programas específicos.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 302
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 1

-  Nanoelectrónica, fotónica e 
micro/nanossistemas integrados: 
Tecnologias de processos, dispositivos e
concepção para melhorar a dimensão, 
densidade, desempenho, eficiência 
energética, fabrico e relação custo/eficácia 
de componentes, sistemas em pastilha 
(systems-on-a-chip), sistemas em pacote 
(systems-in-a-package) e sistemas 
integrados; componentes fotónicos de base 
para uma vasta gama de aplicações; sistemas 
de armazenamento de dados de elevado 
desempenho/elevada densidade; soluções de 
visualização em grande superfície/altamente 
integradas; dispositivos de detecção, 
accionamento, visão e imagiologia; sistemas 
de potência ultra-baixa, 
fontes/armazenamento de energias 
alternativas; integração de 
tecnologias/sistemas heterogéneos; 
microssistemas, nanossistemas, biossistemas 
e infossistemas integrados multifuncionais; 
macroelectrónica; integração em diferentes 
materiais/objectos; interface com 
organismos vivos; (auto-)montagem de 
moléculas ou átomos em estruturas estáveis.

-  Nanoelectrónica, fotónica e 
micro/nanossistemas integrados: 
Tecnologias e metodologias de processos, 
dispositivos, concepção e ensaio para 
melhorar a dimensão, densidade, 
desempenho, eficiência energética, fabrico e 
relação custo/eficácia de componentes, 
sistemas em pastilha (systems-on-a-chip), 
sistemas em pacote (systems-in-a-package) e 
sistemas integrados; componentes fotónicos 
de base para gerar, manipular e detectar a 
luz para uma vasta gama de aplicações, 
incluindo os componentes ultrarápidos; 
sistemas RF; sistemas de armazenamento de 
dados de elevado desempenho/elevada 
densidade; soluções de visualização em 
grande superfície/altamente integradas; 
dispositivos de detecção, accionamento, 
visão e imagiologia; sistemas de potência 
ultra-baixa, fontes/armazenamento de 
energias alternativas; integração de 
tecnologias/sistemas heterogéneos; sistemas 
inteligentes; microssistemas, nanossistemas, 
biossistemas e infossistemas integrados 
multifuncionais; macroelectrónica; 
integração em diferentes materiais/objectos; 
interface com organismos vivos; 
(auto-)montagem de moléculas ou átomos 
em estruturas estáveis.



Or. en

Alteração apresentada por Renato Brunetta

Alteração 303
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 1

-  Nanoelectrónica, fotónica e 
micro/nanossistemas integrados: 
Tecnologias de processos, dispositivos e 
concepção para melhorar a dimensão, 
densidade, desempenho, eficiência 
energética, fabrico e relação custo/eficácia 
de componentes, sistemas em pastilha 
(systems-on-a-chip), sistemas em pacote 
(systems-in-a-package) e sistemas 
integrados; componentes fotónicos de base 
para uma vasta gama de aplicações; sistemas 
de armazenamento de dados de elevado 
desempenho/elevada densidade; soluções de 
visualização em grande superfície/altamente 
integradas; dispositivos de detecção, 
accionamento, visão e imagiologia; sistemas 
de potência ultra-baixa,
fontes/armazenamento de energias 
alternativas; integração de 
tecnologias/sistemas heterogéneos; 
microssistemas, nanossistemas, biossistemas 
e infossistemas integrados multifuncionais; 
macroelectrónica; integração em diferentes 
materiais/objectos; interface com 
organismos vivos; (auto-)montagem de 
moléculas ou átomos em estruturas estáveis.

-  Nanoelectrónica, fotónica e 
micro/nanossistemas integrados: 
Tecnologias de processos, dispositivos e 
concepção para melhorar a dimensão, 
densidade, desempenho, eficiência 
energética, fabrico e relação custo/eficácia 
de componentes, sistemas em pastilha 
(systems-on-a-chip), sistemas em pacote 
(systems-in-a-package) e sistemas 
integrados; componentes e subsistemas 
avançados sem fios; componentes fotónicos 
de base para uma vasta gama de aplicações; 
sistemas de armazenamento de dados de 
elevado desempenho/elevada densidade; 
soluções de visualização em grande 
superfície/altamente integradas; dispositivos 
de detecção, accionamento, visão e 
imagiologia; fontes/armazenamento de 
energias; integração de tecnologias/sistemas 
heterogéneos; microssistemas, 
nanossistemas, biossistemas e infossistemas 
integrados multifuncionais; 
macroelectrónica; integração em diferentes 
materiais; interface com organismos vivos; 
(auto-)montagem de moléculas ou átomos 
em estruturas estáveis.

Or. en

(Substitui a alteração 639 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 304
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 1 bis (novo)



– Computação quântica: hardware e 
software inovadores para o tratamento da 
informação quântica, incluindo novos 
métodos e dispositivos para a produção, o 
armazenamento e a transmissão de 
informação quântica, concepção evolutiva 
de calculadores quânticos e algoritmo 
aperfeiçoado para a correcção de erros e 
tratamento de dados.

Or. en

Justificação

A computação quântica é um domínio de investigação a longo prazo que só poderá ser 
plenamente explorado dentro de dez anos ou mais, mas que poderá revolucionar numerosos 
aspectos da informática e do tratamento de informação de alto nível. Existe o risco de que 
este domínio acabe por ser totalmente dominado pelos Estados Unidos. A Europa dispõe de 
trunfos importantes no que diz respeito aos aspectos científicos fundamentais desta área, 
sendo indispensável assegurar a continuidade e o desenvolvimento dos esforços de 
investigação da Europa, uma melhor coordenação entre os investigadores europeus e uma 
colaboração mais estreita entre as universidades e a indústria. Este domínio distingue-se do 
que se convencionou designar por nanoelectrónica e, por conseguinte, merece uma rubrica 
específica nos documentos relativos à estratégia de investigação da UE no âmbito da 
cooperação.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 305
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 2

-  Redes de comunicação omnipresentes e de 
capacidade ilimitada: Tecnologias e sistemas 
de redes móveis e de banda larga com boa 
relação custo-eficácia, incluindo redes 
terrestres e de satélites; convergência de 
diferentes redes fixas, móveis, sem fios e de 
radiodifusão de âmbito pessoal, regional e 
global; interoperabilidade de aplicações e 
serviços de comunicações com e sem fios, 
gestão de recursos ligados em rede, 
reconfigurabilidade de serviços; ligação em 
rede complexa de dispositivos multimédia, 
sensores e micropastilhas personalizados e 
inteligentes.

- Redes de comunicação omnipresentes e de 
capacidade ilimitada: Tecnologias, sistemas 
e arquitecturas reconfiguráveis e flexíveis 
de redes móveis e de banda larga com boa 
relação custo-eficácia, incluindo redes 
terrestres e de satélites; convergência de 
diferentes serviços e redes fixas, móveis, 
sem fios e de radiodifusão de âmbito 
pessoal, regional e global; interoperabilidade 
de aplicações e serviços de comunicações 
com e sem fios, gestão de recursos ligados 
em rede, reconfigurabilidade de serviços; 
ligação em rede complexa de dispositivos 
multimédia, sensores e micropastilhas 



personalizados e inteligentes.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 306
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 3

-  Sistemas incorporados, computação e 
controlo: Sistemas mais potentes, seguros, 
distribuídos, fiáveis e eficientes de 
hardware/software que podem perceber, 
controlar e adaptar-se ao seu ambiente, 
optimizando simultaneamente a utilização de 
recursos; métodos e ferramentas de 
modelização, concepção e engenharia de 
sistemas, a fim de dominar a complexidade; 
arquitecturas abertas combináveis e 
plataformas sem escala, middleware e 
sistemas operativos distribuídos, a fim de 
permitir ambientes em colaboração e de 
inteligência ambiente verdadeiramente 
contínuos para fins de detecção, 
accionamento, computação, comunicação, 
armazenamento e prestação de serviços; 
arquitecturas de computação que incorporem 
componentes heterogéneos, ligados em rede 
e reconfiguráveis, incluindo a compilação, 
programação e apoio em tempo de execução; 
controlo de sistemas em larga escala, 
distribuídos e indeterminados.

-  Sistemas incorporados, computação e 
controlo: Sistemas mais potentes, seguros, 
distribuídos, fiáveis e eficientes de 
hardware/software que podem perceber, 
controlar e adaptar-se ao seu ambiente, 
optimizando simultaneamente a utilização de 
recursos; métodos e ferramentas de 
modelização, análise, concepção, 
engenharia e validação de sistemas, a fim de 
dominar a complexidade; arquitecturas 
abertas combináveis e plataformas sem 
escala, middleware e sistemas operativos 
distribuídos, a fim de permitir ambientes em 
colaboração e de inteligência ambiente 
verdadeiramente contínuos para fins de 
detecção, accionamento, computação, 
comunicação, armazenamento e prestação de 
serviços; arquitecturas de computação que 
incorporem componentes heterogéneos, 
ligados em rede e reconfiguráveis, incluindo 
a compilação, programação e apoio em 
tempo de execução; controlo de sistemas em 
larga escala, distribuídos e indeterminados.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 307
Anexo I, Temas, nº 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", "Actividades", ponto 

1, travessão 3

- Sistemas incorporados, computação e 
controlo: Sistemas mais potentes, seguros, 
distribuídos, fiáveis e eficientes de 

- Sistemas incorporados, computação e 
controlo: Sistemas mais potentes, seguros, 
distribuídos, fiáveis e eficientes de 



hardware/software que podem perceber, 
controlar e adaptar-se ao seu ambiente, 
optimizando simultaneamente a utilização de 
recursos; métodos e ferramentas de 
modelização, concepção e engenharia de 
sistemas, a fim de dominar a complexidade; 
arquitecturas abertas combináveis e 
plataformas sem escala, middleware e 
sistemas operativos distribuídos, a fim de 
permitir ambientes em colaboração e de 
inteligência ambiente verdadeiramente 
contínuos para fins de detecção, 
accionamento, computação, comunicação, 
armazenamento e prestação de serviços; 
arquitecturas de computação que incorporem 
componentes heterogéneos, ligados em rede 
e reconfiguráveis, incluindo a compilação, 
programação e apoio em tempo de execução; 
controlo de sistemas em larga escala, 
distribuídos e indeterminados.

hardware/software que podem perceber, 
controlar e adaptar-se ao seu ambiente, 
optimizando simultaneamente a utilização de 
recursos; métodos e ferramentas de 
modelização, concepção e engenharia de 
sistemas, a fim de dominar a complexidade; 
arquitecturas abertas combináveis e 
plataformas sem escala, middleware e
sistemas operativos distribuídos, a fim de 
permitir ambientes em colaboração e de 
inteligência ambiente verdadeiramente 
contínuos para fins de detecção, 
accionamento, computação, comunicação, 
armazenamento e prestação de serviços; 
arquitecturas de computação que incorporem 
componentes heterogéneos, ligados em rede 
e reconfiguráveis, incluindo a compilação, 
programação e apoio em tempo de execução; 
controlo de sistemas em larga escala, 
distribuídos e indeterminados, cálculo de 
elevado desempenho (material e suporte 
lógico).

Or. fr

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 308
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 4

-  Software, redes de computação, segurança 
e dependabilidade: Tecnologias, ferramentas 
e métodos para sistemas de software, 
arquitecturas e middleware dinâmicos e
fiáveis, subjacentes a serviços com 
utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo o seu fornecimento como software
utilitário; infra-estruturas centradas em 
serviços, interoperáveis e sem escala, 
virtualização, numa perspectiva de rede de 
computação, dos recursos e sistemas 
operativos centrados em redes; plataformas 
abertas e abordagens em colaboração para o 
desenvolvimento de software, serviços e 
sistemas; ferramentas de composição; 
controlo de comportamentos emergentes de 

-  Software, redes de computação, segurança 
e dependabilidade: Tecnologias, ferramentas 
e métodos para sistemas de software, 
arquitecturas e middleware dinâmicos e 
fiáveis, subjacentes a serviços com 
utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo o seu fornecimento como software
utilitário; infra-estruturas centradas em 
serviços, interoperáveis e sem escala, 
virtualização, numa perspectiva de rede de 
computação, dos recursos e sistemas 
operativos centrados em redes; plataformas 
abertas e abordagens em colaboração para o 
desenvolvimento de software, incluindo o 
software livre (open source), serviços e 
sistemas; ferramentas de composição; 



sistemas complexos; melhoria da 
dependabilidade e capacidade de resistência 
de sistemas e serviços em larga escala, 
distribuídos e ligados intermitentemente; 
sistemas e serviços seguros e fiáveis, 
incluindo controlo e autenticação 
respeitadores da privacidade, políticas de 
confiança e segurança dinâmicas, 
dependabilidade e metamodelos de 
confiança.

controlo de comportamentos emergentes de 
sistemas complexos; melhoria da 
dependabilidade e capacidade de resistência 
de sistemas e serviços em larga escala, 
distribuídos e ligados intermitentemente; 
sistemas e serviços seguros e fiáveis, 
incluindo controlo e autenticação 
respeitadores da privacidade, políticas de 
confiança e segurança dinâmicas, 
dependabilidade e metamodelos de 
confiança.

Or. en

Justificação

As empresas da UE ocupam um lugar de primeiro plano, a nível mundial, em matéria de 
desenvolvimento e manutenção de software livre (open source), frequentemente designado 
por FLOSS. É essencial continuar a apoiar este sector a fim de manter a posição de 
liderança.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 309
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 4

-  Software, redes de computação, segurança 
e dependabilidade: Tecnologias, ferramentas 
e métodos para sistemas de software, 
arquitecturas e middleware dinâmicos e 
fiáveis, subjacentes a serviços com 
utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo o seu fornecimento como software
utilitário; infra-estruturas centradas em 
serviços, interoperáveis e sem escala, 
virtualização, numa perspectiva de rede de 
computação, dos recursos e sistemas 
operativos centrados em redes; plataformas 
abertas e abordagens em colaboração para o 
desenvolvimento de software, serviços e 
sistemas; ferramentas de composição; 
controlo de comportamentos emergentes de 
sistemas complexos; melhoria da 
dependabilidade e capacidade de resistência 
de sistemas e serviços em larga escala, 
distribuídos e ligados intermitentemente; 

-  Software, redes de computação, segurança 
e dependabilidade: Tecnologias, ferramentas 
e métodos para sistemas de software, 
arquitecturas e middleware dinâmicos e 
fiáveis, subjacentes a serviços com 
utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo o seu fornecimento como software
utilitário; infra-estruturas centradas em 
serviços, interoperáveis e sem escala, 
virtualização, numa perspectiva de rede de 
computação, dos recursos e sistemas 
operativos centrados em redes, incluindo 
plataformas específicas de certos domínios; 
software livre (open source); plataformas 
abertas e abordagens em colaboração para o 
desenvolvimento e validação de software, 
serviços e sistemas; ferramentas de 
composição, incluindo linguagens de 
programação; controlo de comportamentos 
emergentes de sistemas complexos; melhoria 



sistemas e serviços seguros e fiáveis, 
incluindo controlo e autenticação 
respeitadores da privacidade, políticas de 
confiança e segurança dinâmicas, 
dependabilidade e metamodelos de 
confiança.

da dependabilidade e capacidade de 
resistência de sistemas e serviços em larga 
escala, distribuídos e ligados 
intermitentemente; sistemas e serviços 
seguros e fiáveis, incluindo controlo e 
autenticação respeitadores da privacidade, 
políticas de confiança e segurança 
dinâmicas, dependabilidade e metamodelos 
de confiança.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 310
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica

"Actividades", ponto 1, travessão 6

- Simulação, visualização, interacção e 
realidades mistas: Ferramentas para 
modelização, simulação, visualização, 
interacção, realidade virtual, aumentada e 
mista e sua integração em ambientes 
extremo-a-extremo; ferramentas de 
concepção inovadoras e propícias à 
criatividade em matéria de produtos, 
serviços e meios audiovisuais digitais; 
interfaces mais naturais, intuitivas e de fácil 
utilização e novas formas de interagir com a 
tecnologia, as máquinas, os dispositivos e 
outros artefactos; sistemas de tradução 
automática e multilingues.

- Simulação, visualização, interacção e 
realidades mistas: Ferramentas para 
modelização, simulação, visualização, 
interacção, realidade virtual, aumentada e 
mista e sua integração em ambientes 
extremo-a-extremo; ferramentas de 
concepção inovadoras e propícias à 
criatividade em matéria de produtos, 
serviços e meios audiovisuais digitais; 
interfaces mais naturais, intuitivas e de fácil 
utilização e novas formas de interagir com a 
tecnologia, as máquinas, os dispositivos e 
outros artefactos; tecnologia da linguagem, 
incluindo sistemas de tradução automática e 
multilingues.

Or. en

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 311
Anexo I, Temas, nº 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", "Actividades", ponto 

1, travessão 6 bis (novo)

- Transição para os sistemas móveis de 
quarta geração e mais avançados e 
tecnologias inovadoras correlatas no 



domínio das transmissões e das antenas 
digitais.

Or. it

Justificação

Os sistemas de quarta geração atingiram um bom nível em termos de estudos e definições no 
contexto japonês. A Europa acumulou um certo atraso na via da quarta geração.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 312
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 1, travessão 6 ter (novo)

- Qualidade de vida das pessoas: melhor 
informação e acesso ao conhecimento 
científico, acesso aos serviços públicos 
essenciais (como o sistema fiscal, etc.) e aos 
serviços privados de uso frequente 
(indústria do lazer, banca, etc.).

Or. en

(Substitui a alteração 642 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 313
Anexo I, Temas, nº 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", "Actividades", ponto 

2, travessão 1 bis (novo)

- Apoio ao desenvolvimento de cidades 
inovadoras: políticas e estratégias que 
permitam às autoridades locais, às 
universidades e aos "fornecedores de 
conhecimentos" privados desempenharem 
um papel na promoção da utilização das 
TCI e contribuírem para a modernização 
dos serviços destinados aos cidadãos e às 
empresas.

Or. it



Justificação

As cidades desempenham um papel fundamental no que respeita à consecução dos objectivos 
das TCI, em particular quando se trata de promover a inovação através da utilização das 
TCI, de assegurar que o progresso num determinado sector seja rapidamente transformado 
em benefícios para os cidadãos e as empresas europeias e de fornecer aplicações, soluções e 
serviços seguros, fiáveis e adaptáveis, assentes nas TCI.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 314
Anexo I, Temas, nº 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", "Actividades", ponto 

2, travessão 2

- Ambientes domésticos: Comunicação, 
monitorização, controlo e assistência no 
domicílio, edifícios e espaços públicos; 
interoperabilidade e utilização sem 
descontinuidades de todos os dispositivos, 
tomando em consideração a eficiência em 
termos de custos, a acessibilidade do preço e 
a usabilidade; novos serviços e novas formas 
de conteúdos e serviços digitais interactivos; 
acesso a informação e gestão dos 
conhecimentos.

- Ambientes domésticos: Comunicação, 
monitorização, controlo e assistência no 
domicílio, edifícios e espaços públicos; 
interoperabilidade e utilização sem 
descontinuidades de todos os dispositivos, 
tomando em consideração a eficiência em 
termos de custos, a acessibilidade do preço e 
a usabilidade; novos serviços, incluindo os 
relacionados com o lazer, e novas formas de 
conteúdos e serviços digitais interactivos; 
acesso a informação e gestão dos 
conhecimentos.

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Rectificação da anterior alteração 85, visando reduzir a estratégia ao âmbito do lazer, que 
inclui, sem dúvida, o entretenimento. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 315
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 2, travessão 2

-  Ambientes domésticos: Comunicação, 
monitorização, controlo e assistência no 

-  Ambientes domésticos: Comunicação, 
monitorização, controlo e assistência no 



domicílio, edifícios e espaços públicos; 
interoperabilidade e utilização sem 
descontinuidades de todos os dispositivos, 
tomando em consideração a eficiência em 
termos de custos, a acessibilidade do preço e 
a usabilidade; novos serviços e novas formas 
de conteúdos e serviços digitais interactivos; 
acesso a informação e gestão dos 
conhecimentos.

domicílio, edifícios e espaços públicos; 
interoperabilidade e utilização sem 
descontinuidades de todos os dispositivos, 
tomando em consideração a eficiência em 
termos de custos, a acessibilidade do preço, 
a usabilidade e a segurança; novos serviços 
e novas formas de conteúdos e serviços 
digitais interactivos, incluindo para fins de 
lazer; acesso a informação e gestão dos 
conhecimentos.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 316
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 2, travessão 3

-  Sistemas robóticos: Sistemas robóticos 
flexíveis e fiáveis que funcionam em 
ambientes humanos e não estruturados e que 
cooperam com os humanos; robots em rede 
e cooperantes; robots miniaturizados; 
concepção e modelização modulares de 
sistemas robóticos integrados.

-  Sistemas robóticos: Sistemas robóticos 
flexíveis e fiáveis que funcionam em 
ambientes humanos e não estruturados e que 
cooperam com os humanos; robots em rede 
e cooperantes; robots miniaturizados; 
tecnologias humanóides; concepção e
modelização modulares de sistemas 
robóticos integrados.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 317
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 3, travessão 1, subtravessão 1

- para a saúde: sistemas pessoais não 
intrusivos que permitam aos cidadãos gerir o 
seu bem-estar, como, por exemplo, 
dispositivos de monitorização vestíveis ou 
implantáveis e sistemas autónomos que 
contribuam para a manutenção de um bom 
estado de saúde; técnicas emergentes, como 
a imagiologia molecular para uma melhor 
prevenção e para uma medicina 

- para a saúde: sistemas pessoais não 
intrusivos que permitam aos cidadãos gerir o 
seu bem-estar, como, por exemplo, 
dispositivos de monitorização vestíveis ou 
implantáveis e sistemas autónomos que 
contribuam para a manutenção de um bom 
estado de saúde; técnicas emergentes, como 
a imagiologia molecular para uma melhor 
prevenção e para uma medicina 



individualizada; descoberta e aplicação na 
prática clínica de conhecimentos no domínio 
da saúde; modelização e simulação de 
funções dos órgãos; dispositivos micro-
robóticos e nano-robóticos para aplicações 
cirúrgicas e terapêuticas minimamente 
invasivas.

individualizada; descoberta e aplicação na 
prática clínica de conhecimentos no domínio 
da saúde; modelização e simulação de 
funções dos órgãos; dispositivos micro-
robóticos e nano-robóticos para aplicações 
cirúrgicas e terapêuticas minimamente 
invasivas; sistemas assistidos por 
computador para despistagem e decisão 
clínica que permitam um diagnóstico mais 
seguro e uma melhor organização das 
tarefas, que conduzam eventualmente a 
sistemas específicos para cada doença que 
tenham em conta a totalidade do ciclo dos 
cuidados de saúde e explorem o conjunto 
dos dados relativos ao doente, e 
modelização do conhecimento das doenças 
por extracção de dados, bioinformática e 
biologia sistémica; sistemas empresarias 
que utilizem as tecnologias da informação 
tendo em vista uma maior eficácia e uma 
redução dos erros médicos nos 
estabelecimentos hospitalares e de 
prestação de cuidados secundários.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 318
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 3, travessão 1, subtravessão 3

- para a inclusão: dar responsabilidades aos 
indivíduos e suas comunidades e melhorar a 
participação equitativa de todos os cidadãos 
na sociedade da informação, prevenindo 
simultaneamente fossos digitais decorrentes 
de incapacidades, baixos níveis de 
competências, pobreza, isolamento 
geográfico, cultura, sexo ou idade, 
nomeadamente através do apoio a 
tecnologias de assistência, promovendo uma 
vida independente, aumentando as 
competências digitais e desenvolvendo 
produtos e serviços concebidos para todos.

- para a inclusão: dar responsabilidades aos 
indivíduos e suas comunidades e melhorar a 
participação equitativa de todos os cidadãos 
na sociedade da informação, prevenindo 
simultaneamente fossos digitais decorrentes 
de incapacidades, baixos níveis de 
competências, pobreza, isolamento 
geográfico, cultura, sexo ou idade, 
nomeadamente através do apoio a 
tecnologias de assistência (por exemplo, 
através do recurso a técnicas e serviços de 
prestação de cuidados de saúde no 
domicílio), promovendo uma vida 
independente, aumentando as competências 
digitais e desenvolvendo produtos e serviços 



concebidos para todos.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 319
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 3, travessão 1, subtravessão 4

- para a mobilidade: sistemas de segurança 
integrados à base de TIC para veículos 
baseados em arquitecturas e interfaces 
abertas, seguras e fiáveis; sistemas de 
cooperação interoperáveis para a eficiência 
e segurança dos transportes, baseados na 
comunicação entre veículos e com a infra-
estrutura de transportes e integrando 
tecnologias de localização de elevada 
precisão e solidez; serviços de 
infomobilidade e multimodais 
personalizados e sensíveis à localização do 
utilizador, incluindo soluções de serviços 
inteligentes para o turismo.

- para a mobilidade: sistemas de segurança 
integrados à base de TIC para veículos 
baseados em arquitecturas e interfaces 
abertas, seguras e fiáveis; sistemas de 
cooperação interoperáveis para transportes 
eficientes, seguros e respeitadores do 
ambiente, baseados na comunicação entre 
veículos e com a infra-estrutura de 
transportes e integrando tecnologias de 
localização e navegação de elevada precisão 
e solidez; serviços de infomobilidade e 
multimodais personalizados e sensíveis à 
localização do utilizador, incluindo soluções 
de serviços inteligentes para o turismo.

Or. en

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 320
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 3, travessão 1, subtravessão 5 bis (novo)

- transferência de soluções TIC que 
permitam explorar o potencial económico 
no domínio cultural (incluindo o 
património cultural, o desenvolvimento 
regional, o turismo) e promoção do 
emprego nesses domínios; parcerias entre 
organismos públicos (ao nível local, 
regional e nacional) e organizações 
privadas (em particular, PME) devem ser 
tomadas em consideração. 



Or. en

(Substitui a alteração 680 ao projecto de relatório do deputado Jerzy Buzek sobre o sétimo 
programa-quadro)

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 321
Anexo I, Temas, nº 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", "Actividades", ponto 

3, travessão 1 bis (novo)

- Novos modelos de actividade das TCI: 
concepção e definição de novos modelos de 
actividade das TCI, operando 
conjuntamente com as temáticas em que as 
TCI desempenharão um papel fundamental 
na mudança de abordagem da produção e 
dos serviços (por exemplo, transportes, 
saúde, energia, ambiente). [Os projectos 
propostos mercê desta investigação 
conjunta deveriam ser testados em 
situações específicas. Os esforços comuns 
deverão ser apoiados através da abordagem 
temática transversal visada no Anexo I.]

Or. it

Justificação

Surgem novas oportunidades para as TCI em concomitância com problemas emergentes de 
carácter socio-económico e ambiental. Em particular, os sectores dos transportes, da saúde 
e da energia poderiam beneficiar de uma aplicação generalizada das TCI.  A fim de tornar 
possíveis estas novas aplicações, conviria definir novos modelos de actividade e cadeias de 
valor para encorajar os investimentos nas iniciativas de inovação pertinentes.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 322
Anexo I, Parte "Temas", ponto 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", rubrica 

"Actividades", ponto 3, travessão 2, subtravessão 1

- formas inovadoras de conteúdo 
interactivos, não lineares e auto-adaptáveis; 
criatividade e experiência de utilização 
enriquecida; personalização e entrega de 
conteúdos transmédia; combinação da 
produção e gestão de conteúdos 

- formas inovadoras de conteúdo 
interactivos, não lineares e auto-adaptáveis, 
incluindo para fins de lazer e concepção; 
criatividade e experiência de utilização 
enriquecida; personalização e entrega de 
conteúdos transmédia; combinação da 



integralmente digitais com tecnologias 
semânticas emergentes; utilização centrada 
no utilizador, acesso a conteúdos e criação 
de conteúdos.

produção e gestão de conteúdos 
integralmente digitais com tecnologias 
semânticas emergentes; utilização centrada 
no utilizador, acesso a conteúdos e criação 
de conteúdos.

Or. en


