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Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 37
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) A investigação financiada com 
fundos públicos deve ser orientada 
primordialmente para as necessidades e 
prioridades públicas e tentar ser 
complementar com a investigação 
financiada com fundos privados. A 
actividade desenvolvida pelo CCI deve ser 
coordenada com a investigação levada a 
cabo segundo as prioridades temáticas para 
evitar sobreposições e duplicações dos
programas de investigação nacionais.

Or. en
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Justificação

Sempre que possível, o financiamento público deve contribuir para melhorar a vida das 
pessoas, satisfazer as suas necessidades e limitar os riscos por elas enfrentados, bem como 
para melhorar a economia. No entanto, convém não duplicar as actividades de investigação.
A investigação desenvolvida pelo CCI deve ser um complemento e constituir uma mais-valia 
para a investigação levada a cabo pelos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 38
Considerando 3

(3) Na execução da sua missão, o CCI deve 
proporcionar apoio científico e técnico 
centrado nos clientes para o processo de 
decisão política da UE, garantindo o apoio à 
implementação e acompanhamento de 
políticas existentes e respondendo a novas 
necessidades políticas. No cumprimento da 
sua missão, o CCI realiza investigação de 
elevada qualidade.

(3) Na execução da sua missão, o CCI deve 
proporcionar apoio científico e técnico 
centrado nos clientes para o processo de 
decisão política da UE, garantindo o apoio à 
implementação e acompanhamento de 
políticas existentes e respondendo a novas 
necessidades políticas. No cumprimento da 
sua missão, o CCI realiza investigação da 
mais elevada qualidade comparável a nível 
europeu.

Or. cs

Justificação

As avaliações efectuadas no passado demonstraram que o CCI é um dos melhores institutos
de investigação na sua área. Por conseguinte, importa manter e mesmo melhorar o seu nível 
de desempenho, em conformidade com os objectivos de Lisboa.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 39
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O financiamento comunitário no 
domínio da investigação das células 
estaminais concentrar-se-á na investigação 
em células estaminais adultas e em células 
estaminais do cordão umbilical, mas será 
igualmente atribuído, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade e por 
decisão caso a caso, à investigação em 
células estaminais embrionárias humanas.
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Or. en

Justificação

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developing treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.). This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate. A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human embryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research. Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blood stem-cells; Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster. It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and resources, which is one of the utmost added values of the European 
research projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 40
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) A investigação em matéria de 
embriões humanos em estado inicial (ou 
seja, com menos de duas semanas)
"supranumerários" (embriões 
genuinamente criados para o tratamento da 
infertilidade de modo a aumentar a 
percentagem de sucesso da FIV que já não 
são necessários para esse efeito e se 
destinam a ser descartados) pode ser 
financiada, desde que essa investigação 
seja autorizada por lei no(s) Estado(s)-
Membro(s) onde irá ser efectuada, em 
conformidade com as normas estabelecidas 
e sob rigorosa supervisão das autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
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disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation. This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up. Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 41
Considerando 7

(7) Para efeitos da execução do presente 
programa, e para além da cooperação 
abrangida pelo Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu ou por Acordos de 
Associação, poderá ser oportuno realizar 
actividades de cooperação internacional com 
países terceiros e organizações 
internacionais, nomeadamente com base no 
artigo 170º do Tratado.

(7) Para efeitos da execução do presente 
programa, e para além da cooperação 
abrangida pelo Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu ou por Acordos de 
Associação, é desejável realizar actividades 
de cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais, 
nomeadamente com base no artigo 170º do 
Tratado.

Or. cs

Justificação

No intuito de manter um nível elevado na investigação europeia, é necessário alargar a 
cooperação com países terceiros e organizações internacionais de todas as formas possíveis.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 42
Considerando 10

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; estas incluem a 
participação nas acções indirectas do 
programa-quadro, os trabalhos executados 
para terceiros e, em menor medida, a 
exploração da propriedade intelectual.

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; estas incluem a 
participação nas acções indirectas do 
programa-quadro, os trabalhos executados 
para terceiros desde que satisfaçam 
determinados requisitos relativos, em 
particular, à protecção dos direitos de 
propriedade intelectual e, em menor 
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medida, a exploração da propriedade 
intelectual.

Or. cs

Justificação

Convém melhorar a protecção dos resultados da actividade criativa desenvolvida pelos 
institutos de investigação europeus e os investigadores europeus, o que não só permitirá
aumentar os recursos do CCI, mas também estimulará o aumento da investigação e 
constituirá um incentivo ao investimento por parte tanto do sector público, como do sector 
privado.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 43
Considerando 13

(13) A Comissão deverá, em devido tempo, 
mandar proceder a uma avaliação 
independente das actividades desenvolvidas 
nos domínios abrangidos pelo presente 
programa.

(13) A Comissão deverá, em devido tempo, 
mandar proceder a uma avaliação 
independente das actividades desenvolvidas 
nos domínios abrangidos pelo presente 
programa, o que no futuro dará lugar a
outras medições sistemáticas e a outras 
avaliações das acções directas e indirectas
em conformidade com o programa-quadro.

Or. cs

Justificação

No intuito de aumentar a sua eficácia e a sua competitividade, a Europa deve seguir o 
modelo de determinados países avançados e garantir que a investigação europeia seja 
objectiva e sistematicamente avaliada. O CCI e o futuro Conselho Europeu de Investigação 
deveriam implementar este sistema e, simultaneamente, tentar garantir que os recursos 
financeiros sejam utilizados de modo eficaz e transparente.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 44
Artigo 4, nº 3 bis (novo)

3 bis. Deve ser efectuada regularmente 
uma revisão dos diferentes domínios de 
investigação a excluir deste programa no 
intuito de tomar em consideração os 
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avanços científicos.

Or. en

Justificação

Os avanços científicos podem levar a que alguns domínios de estudo se tornem obsoletos.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 45
Anexo, secção 1, nº 1

Proporcionar apoio científico e técnico 
centrado nos clientes para o processo de 
decisão política da UE, garantindo o apoio à 
implementação e acompanhamento de 
políticas existentes e respondendo a novas 
necessidades políticas.

Proporcionar apoio científico e técnico 
centrado nos clientes para o processo de 
decisão política da UE, garantindo o apoio à 
implementação e acompanhamento de 
políticas existentes, incluindo a avaliação 
adequada do seu impacte, e respondendo a 
novas necessidades políticas.

Or. cs

Justificação

Relativamente à iniciativa "Legislar melhor", a avaliação do impacte das políticas 
comunitárias é uma componente essencial na elaboração da legislação comunitária. O CCI
deveria certamente contribuir para alcançar esses objectivos disponibilizando apoio 
científico e técnico.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 46
Anexo, secção 2, nº 1, travessão 1

- respondendo de forma flexível à evolução 
das necessidades e exigências dos decisores 
políticos da UE;

- respondendo de forma flexível à evolução 
das necessidades e exigências dos decisores 
políticos da UE, nomeadamente ao nível 
dos Estados-Membros;

Or. cs

Justificação

Tendo em conta o facto de que os governos nacionais dos Estados-Membros estão 
directamente envolvidos no processo de elaboração das políticas comunitárias, é desejável 
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tanto a sua presença em todo o processo, como a sua admissão ao CCI.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 47
Anexo, secção 2, nº 1, travessão 2

- concentrando-se em questões importantes
em termos societais, com uma componente 
de investigação e uma dimensão comunitária 
dominante; 

- concentrando-se em questões importantes 
em termos societais, com uma componente 
de investigação e uma dimensão comunitária 
dominante ou que são relevantes para uma 
parte substancial da Comunidade; 

Or. cs

Justificação

As questões que afectam primordialmente determinados interesses parciais e alguns Estados-
Membros podem exercer uma influência secundária no funcionamento da UE, na 
generalidade, pelo que não deveriam ser excluídas do âmbito de aplicação deste programa. 
Podemos tomar como exemplo os sectores da pesca e da energia solar.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 48
Anexo, secção 2, nº 1, travessão 5 bis) (novo)

- aumentando a transparência quando 
estabelece as suas prioridades de 
investigação, publicando os critérios 
relativos a estas prioridades e informando o 
Parlamento Europeu e o Conselho sobre as 
razões que justificam a escolha das 
prioridades de investigação.

Or. en

Justificação

O CCI desenvolve a sua actividade de investigação financiada pelo sector público para a 
elaboração de políticas comunitárias com base nas necessidades das diversas direcções-
gerais da Comissão. Por conseguinte, o público tem direito a saber como e por que razão são 
escolhidas pelo CCI as prioridades da investigação comunitária.



PE 374.085v01-00 8/13 AM\614621PT.doc

PT

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 49
Anexo, secção 2, nº 3

Um aspecto-chave da abordagem será a 
divulgação de conhecimentos entre as várias 
partes envolvidas neste processo. As 
actividades procurarão também dar apoio à 
aplicação e acompanhamento da legislação e 
à divulgação das melhores práticas no 
âmbito da UE-25, países candidatos e países 
vizinhos.

Um aspecto-chave da abordagem será a 
divulgação de conhecimentos entre as várias 
partes envolvidas neste processo e devem ser 
envidados esforços para reforçar o acesso 
aos resultados da investigação por parte 
das PME. As actividades procurarão 
também dar apoio à aplicação e 
acompanhamento da legislação e à 
divulgação das melhores práticas no âmbito 
da UE-25, países candidatos e países 
vizinhos.

Or. en

Justificação

As PME desempenham um papel fundamental na promoção do crescimento e da inovação na 
UE, pelo que devem dispor de acesso facilitado aos resultados da investigação levada a cabo 
pela Comunidade.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 50
Anexo, secção 2, nº 7

Uma parte específica dos recursos do CCI é 
dedicada à investigação exploratória, 
destinada a desenvolver novos 
conhecimentos e competências. Os recursos 
são investidos na investigação exploratória 
como “capital de arranque” que poderá 
produzir resultados práticos em fase ulterior 
e que, em caso de êxito, irá contribuir para 
as actividades do CCI a médio e longo 
prazo.

Uma parte específica dos recursos do CCI é 
dedicada à investigação exploratória, 
destinada a desenvolver novos 
conhecimentos e competências. Os recursos 
são investidos na investigação exploratória 
como “capital de arranque” que poderá 
produzir resultados práticos em fase ulterior 
e que, em caso de êxito, irá contribuir para 
as actividades do CCI a médio e longo 
prazo. Esta investigação exploratória deve 
ser realizada no respeito das actividades 
que se inscrevem no âmbito do programa 
específico "Ideias".

Or. pl
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Justificação

A" investigação exploratória, destinada a desenvolver novos conhecimentos e competências" 
referida na primeira frase pode assemelhar-se à "investigação de fronteira" pela qual o 
Conselho Europeu de Investigação será competente. Embora não sendo desejável a 
duplicação de temas individuais, seria útil que se verificassem sinergias.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 51
Anexo, secção 3, ponto 3.1.3, nº 1, travessão 3

- dar informações sobre a fiabilidade do 
aprovisionamento energético da Europa.

- dar informações sobre a fiabilidade do 
aprovisionamento energético da Europa e 
sobre a disponibilidade de recursos 
energéticos renováveis evitando a 
duplicação da actividade desenvolvida por 
outros órgãos comunitários.

Or. en

Justificação

Importa recolher informações sobre as reservas energéticas da UE para ajudar a controlar a 
oferta e a procura energética da UE. Esta actividade deveria complementar o trabalho de 
outros órgãos comunitários e de organizações internacionais e não duplicar as actividades
existentes.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 52
Anexo, secção 3, ponto 3.1.4, nº 1

O CCI apoiará a formulação de políticas e 
instrumentos para as tecnologias da 
sociedade da informação, contribuindo para 
uma sociedade do conhecimento europeia 
competitiva com a realização de análises 
prospectivas e estratégias para a sociedade 
do conhecimento. Será dada atenção a 
questões como o crescimento, a 
solidariedade, a inclusão social e a 
sustentabilidade. O CCI contribuirá também 
para a aplicação prática das políticas da UE 
que estão estreitamente ligadas à evolução 
das tecnologias da sociedade da informação 

O CCI apoiará a formulação de políticas e 
instrumentos para as tecnologias da 
sociedade da informação, contribuindo para 
uma sociedade do conhecimento europeia 
competitiva com a realização de análises 
prospectivas e estratégias para a sociedade 
do conhecimento, focando o software livre e 
de código aberto. Será dada atenção a 
questões como o crescimento, a 
solidariedade, a inclusão social e a 
sustentabilidade. O CCI contribuirá também 
para a aplicação prática das políticas da UE 
que estão estreitamente ligadas à evolução 
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ou que delas tiram grandes benefícios. Esta 
contribuição abrange aplicações em 
domínios como os negócios electrónicos, a 
saúde em linha, a segurança pessoal, a 
aprendizagem em linha, a administração em 
linha e o ambiente, bem como a 
determinação do potencial de novos 
desenvolvimentos tendo em vista estratégias 
europeias globais para o crescimento, a 
inclusão social e a qualidade de vida.

das tecnologias da sociedade da informação 
ou que delas tiram grandes benefícios. Esta 
contribuição abrange aplicações em 
domínios como os negócios electrónicos, a 
saúde em linha, a segurança pessoal, a 
aprendizagem em linha, a administração em 
linha e o ambiente, bem como a 
determinação do potencial de novos 
desenvolvimentos tendo em vista estratégias 
europeias globais para o crescimento, a 
inclusão social e a qualidade de vida. O CCI
procurará melhorar o acesso das pessoas 
com deficiência à sociedade baseada no 
conhecimento.

Or. en

Justificação

O CCI deverá aumentar o acesso à informação para todos os membros da sociedade.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 53
Anexo, secção 3, ponto 3.1.5, nº 3, parágrafo 3, travessão 3

- desenvolvimento e validação de métodos 
avançados de aperfeiçoamento, redução e 
substituição do ensaio de produtos 
biofarmacêuticos em animais, de previsão 
da toxicidade dos produtos químicos 
mediante culturas celulares in vitro, 
técnicas de elevada capacidade e 
toxicogenómica;

- desenvolvimento da investigação e da 
inovação no domínio das estratégias 
alternativas para efectuar ensaios em 
animais na investigação biomédica, em 
particular a exploração do potencial da 
tecnologia de células estaminais humanas e 
especialmente de células estaminais 
embrionárias humanas.

Or. en

Justificação

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing. In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
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have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 54
Anexo, secção 3, ponto 3.1.5, nº 3, parágrafo 3, travessão 2

(2) Biotecnologias na agricultura, 
alimentação humana e animal:

(2) Biotecnologias na agricultura, 
alimentação humana e animal:

- estudos prospectivos de aplicações 
biotecnológicas emergentes na produção de 
alimentos (p. ex. alimentos funcionais, 
animais de criação clonados e culturas 
“fármaco-moleculares”);
- detecção, identificação e quantificação de 
OGM (incluindo a validação de métodos de 
rastreio de elevada capacidade, e 
instrumentos de garantia da qualidade para 
OGM das próximas gerações);

- detecção, identificação e quantificação de 
OGM (incluindo a validação de métodos de 
rastreio de elevada capacidade, e 
instrumentos de garantia da qualidade para 
OGM das próximas gerações);

- estudos sobre a coexistência de culturas 
GM/não GM; estudos sobre os aspectos 
económicos das culturas GM.

- estudos sobre a coexistência de culturas 
GM/não GM. 

Or. en

Justificação

O financiamento comunitário destinado à investigação de culturas GM deve concentrar-se no 
estudo dos possíveis efeitos sobre a saúde e o ambiente.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 55
Anexo, secção 3, ponto 3.2.1, nº 1, travessão 2

- Ambiente: avaliação das implicações das 
boas condições agrícolas e ambientais e 
estudo dos impactos e da eficácia das 
medidas agroambientais sobre as condições 
do solo e da água, a biodiversidade e a 
paisagem europeia. Análise das relações 
entre as políticas agrícola, de 
desenvolvimento rural e regional e os seus 

- Ambiente: avaliação das implicações das 
boas condições agrícolas e ambientais e 
estudo dos impactos e da eficácia das 
medidas agroambientais sobre as condições 
do solo e da água, a biodiversidade e a 
paisagem europeia. Análise das relações 
entre as políticas agrícola, de 
desenvolvimento rural e regional e os seus 
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impactos sobre a alteração da utilização dos 
solos na Europa, graças ao desenvolvimento 
de indicadores e modelos espaciais. Apoio 
ao desenvolvimento de estratégias 
territoriais orientadas para a realização de 
programas de desenvolvimento rural. 
Avaliação do impacto das alterações 
climáticas na agricultura tendo em vista 
medidas de adaptação. Contribuição para a 
atenuação das emissões de gases com efeito 
de estufa graças a culturas energéticas e à 
recuperação de energia dos resíduos 
agrícolas.

impactos sobre a alteração da utilização dos 
solos na Europa, graças ao desenvolvimento 
de indicadores e modelos espaciais. 
Avaliação das medidas de promoção da 
agricultura de "low input" e biológica e 
fertilidade do solo. Apoio ao 
desenvolvimento de estratégias territoriais 
orientadas para a realização de programas de 
desenvolvimento rural. Avaliação do 
impacto das alterações climáticas na 
agricultura tendo em vista medidas de 
adaptação. Contribuição para a atenuação 
das emissões de gases com efeito de estufa 
graças a culturas energéticas e à recuperação 
de energia dos resíduos agrícolas.

Or. en

Justificação

Estudos recentes sobre a fertilidade do solo indicam um declínio preocupante da fertilidade 
geral do solo, o que representa um risco para a capacidade da Humanidade de se alimentar
a longo-prazo. Verifica-se um decréscimo na composição da matéria orgânica dos solos e um 
aumento das taxas de erosão, possivelmente provocado por técnicas de produção agrícola 
intensiva que podem não ser sustentáveis a longo prazo.


