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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa ao programa específico a executar por 
meio de acções directas pelo Centro Comum de Investigação no âmbito do 7º programa-
quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e demonstração
(2007-2013)(COM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0439)1,

– Tendo em conta o artigo 166º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0380/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Deve ser dada atenção ao facto de 
a investigação financiada com fundos 
públicos ter de ser orientada 
primordialmente para as necessidades e 
prioridades públicas e de tentar ser 

  
1 Ainda não publicada em JO.



PE 368.074v01-00 6/24 PR\600206PT.doc

PT

complementar com a investigação 
financiada com fundos privados.

Alteração 2
Considerando 4

(4) As acções directas realizadas pelo 
Centro Comum de Investigação (CCI) 
devem ser executadas através do presente 
programa específico. Na execução do 
presente programa específico de acordo 
com a sua missão, o CCI deve colocar uma 
tónica especial em áreas de importância 
vital para a União: prosperidade numa 
sociedade com utilização intensiva de 
conhecimentos, solidariedade e gestão 
responsável dos recursos, segurança e 
liberdade, e a Europa como parceiro 
mundial.

(4) As acções directas realizadas pelo 
Centro Comum de Investigação (CCI) 
devem ser executadas através do presente 
programa específico. Na execução do 
presente programa específico de acordo 
com a sua missão, o CCI deve colocar uma 
tónica especial em áreas de importância 
vital para a União: prosperidade e 
bem-estar numa sociedade com utilização 
intensiva de conhecimentos, solidariedade, 
sustentabilidade e gestão responsável dos 
recursos, segurança e liberdade, e a Europa 
como parceiro mundial.

Alteração 3
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Não será atribuída nenhuma 
assistência a qualquer actividade de 
investigação que estimule a exploração 
das mulheres e a comercialização dos 
seus corpos para fornecimento de  
óvulos como "matéria-prima"para a 
produção de embriões, células estaminais 
embrionárias e linhagens de células 
estaminais embrionárias. O 
financiamento comunitário neste domínio 
deverá concentrar-se em alternativas 
como a investigação em células 
estaminais somáticas e a investigação em 
células estaminais do cordão umbilical, 
que são aceites em todos os 
Estados-Membros e até já resultaram no 
tratamento com êxito de doentes.

Alteração 4
Considerando 4 ter (novo)
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(4 ter) O Parlamento Europeu – à luz da 
resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas de 8 de Março de 2005 
(A/RES/59/280), que menciona 
explicitamente a necessidade de evitar 
riscos para a saúde e de impedir a 
exploração das mulheres – realça a 
importância de excluir o apoio e 
financiamento da clonagem humana ao 
abrigo de qualquer programa da UE.

Alteração 5
Considerando 9

(9) As actividades de investigação 
realizadas no âmbito do presente programa 
específico devem respeitar princípios 
éticos fundamentais como os consignados 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

(9) As actividades de investigação 
realizadas no âmbito do presente programa 
específico devem respeitar princípios 
éticos fundamentais – tal como definidos 
nas recomendações do Conselho da 
Europa em Gotemburgo – como os 
consignados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção do Conselho da Europa sobre
Direitos Humanos e Biomedicina e 
recordados na resolução do Parlamento 
Europeu de 10 de Março de 2005 sobre o 
comércio de óvulos1.
____________________
1 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.

Alteração 6
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 e, em menor medida, a 
exploração da propriedade intelectual, 
incrementando simultaneamente os fluxos 
de conhecimento.
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Justificação

Em conformidade com o que afirma a própria Comissão na página 2.

Alteração 7
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, a qual deverá 
incluir critérios ambientais, sociais, 
sanitários e de bem-estar dos animais.

Justificação

O Protocolo relativo à Protecção e ao Bem-Estar dos Animais anexado ao Tratado 
estabelece que a Comunidade deve tomar em plena consideração os requisitos relativos ao 
bem-estar dos animais na formulação e implementação das políticas comunitárias, incluindo 
a investigação.

Alteração 8
Artigo 4, nº 2

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

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

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

– Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana;

– 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, incluindo por meio de 
transferência de núcleos de células 
somáticas;

– Actividades de investigação que 
envolvam a comercialização de formas de 
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vida.

Alteração 9
Anexo, secção 2, 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 e com um realce 
especial no trabalho conjunto e 
interdisciplinar entre peritos em ciências 
naturais e sociais;

Alteração 10
Anexo, secção 2, travessão 3

– desenvolvendo parcerias com centros de 
investigação, universidades, indústria, 
autoridades públicas e organismos 
reguladores nos Estados-Membros e ainda 
com países terceiros e organizações 
internacionais;

– desenvolvendo parcerias com centros de 
investigação, universidades, indústria, 
autoridades públicas, organizações da 
sociedade civil e organismos reguladores 
nos Estados-Membros e ainda com países 
terceiros e organizações internacionais;

Justificação

Desenvolver parcerias com organizações da sociedade civil (OSC) é importante e deve ser 
destacado como um meio de incrementar o diálogo entre a ciência e a sociedade.

Alteração 11
Anexo, secção 2, travessão 3 bis (novo)

– intensificando a sua cooperação com 
outras instituições europeias e, em 
particular, com o Parlamento Europeu;

Justificação

O Conselho “Competitividade” de 13 de Setembro de 2002 chegou a acordo sobre este 
princípio [vide declaração formal da Comissão, anexo à acta da reunião nº 2451 do 
Conselho “Competitividade”da UE que teve lugar em Bruxelas em 13.9.2002 
(12S23/02ADD1rev1 de 21.10.2002)] e o grupo de trabalho de ligação PE-CCI retomou o 
seu trabalho e iniciou um novo ciclo de reuniões regulares.
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Alteração 12
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.
Neste contexto, o diálogo entre a ciência e 
a sociedade será encorajado. 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.

Justificação

O diálogo entre a ciência e a sociedade é importante para abordar a crise de confiança na 
ciência e evitar a rejeição de alguns produtos da ciência pelos cidadãos (por exemplo, os 
OGM).

Alteração 13
Anexo, secção 2, nº 6

As relações externas da UE e as suas 
políticas de segurança criarão novas 
exigências para o CCI ao longo de todo o 
7º programa-quadro. Estes domínios de 
actividade serão apoiados por sistemas 
internos e securizados de informação e 
análise para dar uma rápida resposta. Do 
mesmo modo, a dimensão global e 
internacional dos trabalhos do CCI 
continuará a ser desenvolvida no presente 
programa.

As relações externas da UE e as suas 
políticas de segurança criarão novas 
exigências para o CCI ao longo de todo o 
7º programa-quadro. Estes domínios de 
actividade serão apoiados por sistemas 
internos e securizados de informação e 
análise para dar uma rápida resposta. Será 
dada uma atenção especial ao apoio 
científico na política de vizinhança 
europeia. Do mesmo modo, a dimensão 
global e internacional dos trabalhos do CCI 
continuará a ser desenvolvida no presente 
programa.

Justificação

O CCI dá apoio às políticas da UE.

Alteração 14
Anexo, secção 2, nº 8

Quando necessário, no contexto do seu 
apoio às políticas temáticas, o CCI 

Quando necessário, no contexto do seu 
apoio às políticas temáticas, o CCI 
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executará exercícios específicos que 
conduzam a uma melhor exploração dos 
resultados da investigação relevantes à 
escala da UE. Ao fazê-lo, reforçará os 
benefícios da sociedade do conhecimento.

executará exercícios específicos que 
conduzam a uma melhor disseminação e
exploração dos resultados da investigação 
relevantes à escala da UE. Ao fazê-lo, 
reforçará os benefícios da sociedade do 
conhecimento.

Justificação

É imperativo que o conhecimento possa fluir para ser traduzido em inovação.

Alteração 15
Anexo, secção 3, ponto 3.1., título 

Tema político 1: Prosperidade numa 
sociedade com utilização intensiva de 
conhecimentos

Tema político 1: Prosperidade e bem-estar
numa sociedade com utilização intensiva 
de conhecimentos

Alteração 16
Anexo, secção 3, ponto 3.1.1., nº 6

A agenda de Lisboa para o crescimento e o 
emprego será apoiada por análises 
socioeconómicas quantitativas directas –
igualmente em relação com o princípio da 
“melhor regulamentação” – em vários 
domínios políticos como a estabilidade 
macroeconómica e o crescimento, os 
serviços financeiros, aspectos da 
competitividade, a aprendizagem ao longo 
da vida e a dimensão do capital humano na 
estratégia de Lisboa, a agricultura, as 
alterações climáticas, a energia sustentável 
e os sistemas de transporte. O CCI 
contribuirá para uma melhor compreensão 
das relações entre os programas de ensino e 
as necessidades da sociedade do 
conhecimento, bem como dos factores que 
afectam a equidade na educação e da forma 
de conseguir uma utilização eficiente dos 
recursos educativos.

A agenda de Lisboa para o crescimento e o 
emprego será apoiada por análises 
socioeconómicas quantitativas directas –
igualmente em relação com o princípio da 
“melhor regulamentação” – em vários 
domínios políticos como a estabilidade 
macroeconómica e o crescimento, os 
serviços financeiros, aspectos da 
competitividade, a aprendizagem ao longo 
da vida e a dimensão do capital humano na 
estratégia de Lisboa, a agricultura, as 
alterações climáticas, a energia sustentável 
e os sistemas de transporte. O CCI 
contribuirá para uma melhor compreensão 
das relações entre os programas de ensino e 
as necessidades da sociedade do 
conhecimento e da circulação do 
conhecimento, bem como dos factores que 
afectam a equidade na educação e da forma 
de conseguir uma utilização eficiente dos 
recursos educativos, nomeadamente com 
referência ao software de código aberto.



PE 368.074v01-00 12/24 PR\600206PT.doc

PT

Justificação

A globalização do conhecimento torna essencial compreender os mecanismos da 
disseminação do conhecimento.

Alteração 17
Anexo, secção 3, ponto 3.1.3., nº 1, travessão 1

– fornecer um sistema de referência para a 
energia sustentável que dê resposta às 
necessidades das políticas da UE com 
competências científicas e tecnológicas em 
matéria de inovação e evolução tecnológica 
(todas as fontes de energia);

– fornecer um sistema de referência para a 
energia sustentável que dê resposta às 
necessidades das políticas da UE com 
competências científicas e tecnológicas em 
matéria de inovação e evolução tecnológica 
(todas as fontes de energia e eficiência 
energética da utilização final);

Alteração 18
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 fontes de 
energia renováveis.

Alteração 19
Anexo, secção 3, ponto 3.1.3., nº 2, travessão 3

– a dimensão social, com actividades no 
domínio do planeamento espacial, do 
impacto na saúde e da sensibilização. Serão 
também consagrados esforços a aspectos 
da segurança intrínseca e extrínseca do 
transporte aéreo, terrestre e marítimo.

– a dimensão social, com actividades no 
domínio do planeamento espacial, 
arquitectural e urbano, do impacto na 
saúde e da sensibilização. Serão também 
consagrados esforços a aspectos da 
sustentabilidade, da segurança intrínseca e 
extrínseca do transporte aéreo, terrestre e 
marítimo.

Alteração 20
Anexo, secção 3, ponto 3.1.4

O CCI apoiará a formulação de políticas e 
instrumentos para as tecnologias da 
sociedade da informação, contribuindo 
para uma sociedade do conhecimento 

O CCI apoiará a formulação de políticas e 
instrumentos para as tecnologias da 
sociedade da informação, contribuindo 
para uma sociedade do conhecimento 
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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 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.

europeia competitiva com a realização de 
análises prospectivas e estratégias para a 
sociedade do conhecimento, com destaque
para 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 das 
tecnologias da sociedade da informação ou 
que delas tiram grandes benefícios. O CCI 
também efectuará uma avaliação do
impacto dos regimes de propriedade 
intelectual no crescimento e a 
competitividade e apoiará o 
desenvolvimento de mecanismos para a 
circulação do conhecimento na era 
digital. 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 terá como meta 
incrementar o acesso dos deficientes à 
sociedade baseada no conhecimento.

O CCI trabalhará na “convergência” no 
domínio das ciências e tecnologias da 
informação com o objectivo de avaliar o 
impacto potencial na sociedade em termos 
de competitividade, privacidade, direitos 
de propriedade e inclusão social. Serão 
prosseguidas as aplicações de 
convergência no domínio da saúde 
(biossensores, nanotecnologias e ciências 
cognitivas), segurança (sensores, segurança 
pública e integridade pessoal) e ambiente 
(tecnologias de monitorização e gestão 
sustentável do ambiente).

O CCI trabalhará na “convergência” no 
domínio das ciências e tecnologias da 
informação com o objectivo de avaliar o 
impacto potencial na sociedade em termos 
de competitividade, privacidade, ética,
direitos de propriedade e inclusão social. 
Serão consideradas as aplicações de 
convergência no domínio da saúde 
(biossensores, nanotecnologias e ciências 
cognitivas), segurança (sensores, segurança 
pública e integridade pessoal) e ambiente 
(tecnologias de monitorização e gestão 
sustentável do ambiente) juntamente com 
uma avaliação das potenciais 
repercussões sociais, ambientais e 
sanitárias.
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Justificação

Coerência sociolinguística com outras versões linguísticas.

Alteração 21
Anexo, secção 3, ponto 3.1.5, nº 1

As ciências da vida e as biotecnologias 
apresentam interesse para muitas áreas 
políticas em que podem contribuir de 
forma significativa para os objectivos de 
Lisboa. Este potencial é amplamente 
reconhecido na saúde, agricultura, 
alimentação, ambiente e outros sectores em 
que estão a ser rapidamente desenvolvidas 
aplicações. O fornecimento de materiais de 
referência e de métodos validados exige o 
acesso a uma ampla gama de instrumentos 
biotecnológicos avançados e o seu 
controlo. O CCI continuará a desenvolver 
as suas competências neste domínio tendo 
em conta o contexto legislativo e 
regulamentar.

As ciências da vida e as biotecnologias 
apresentam interesse para muitas áreas 
políticas em que podem contribuir de 
forma significativa para os objectivos da 
UE. Este potencial é amplamente 
reconhecido na saúde, agricultura, 
alimentação, ambiente e outros sectores em 
que estão a ser rapidamente desenvolvidas 
aplicações. O fornecimento de materiais de 
referência e de métodos validados exige o 
acesso a uma ampla gama de instrumentos 
biotecnológicos avançados e o seu 
controlo. O CCI continuará a desenvolver 
as suas competências neste domínio tendo 
em conta o contexto legislativo e 
regulamentar.

Alteração 22
Anexo, secção 3, ponto 3.1.5, nº 2

Concretamente, o CCI realizará estudos do
impacto socioeconómico de algumas 
aplicações das biotecnologias e das 
ciências da vida em apoio à futura 
legislação. Com um esforço integrado nos 
domínios da nanobiotecnologia, física, 
biologia e química aplicados às técnicas de 
detecção, o CCI contribuirá para o 
desenvolvimento de novas estratégias e 
tecnologias para a monitorização da saúde 
e do ambiente, estudos (eco)toxicológicos, 
controlo e segurança dos alimentos.

Concretamente, o CCI realizará estudos 
sobre o impacto socioeconómico de 
algumas aplicações das biotecnologias e 
das ciências da vida em apoio à futura 
legislação. Com um esforço integrado nos 
domínios da nanobiotecnologia, física, 
biologia e química aplicados às técnicas de 
detecção, o CCI contribuirá para o 
desenvolvimento de novas estratégias e 
tecnologias para a monitorização da saúde 
e do ambiente, estudos (eco)toxicológicos
e epidemiológicos, controlo e segurança 
dos alimentos. Este esforço será orientado 
por uma aplicação clara do princípio da 
precaução no que respeita à privacidade e 
à ética.
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Alteração 23
Anexo, secção 3, ponto 3.1.5, nº 3, ponto (1), travessão 1

– fornecimento de instrumentos de garantia 
da qualidade para ensaio genético;

– fornecimento de instrumentos de garantia 
da qualidade e controlos com vista a 
assegurar a utilização social adequada do
ensaio genético;

Alteração 24
Anexo, secção 3, ponto 3.1.5, nº 3, ponto (2), travessão 1

– estudos prospectivos de aplicações 
biotecnológicas emergentes na produção de 
alimentos (p. ex. alimentos funcionais, 
animais de criação clonados e culturas 
“fármaco-moleculares”);

– estudos prospectivos das repercussões 
possíveis de aplicações biotecnológicas 
emergentes na produção de alimentos (p. 
ex. alimentos funcionais, animais de 
criação clonados e culturas 
“fármaco-moleculares”);

Alteração 25
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 
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.

– 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 
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 imput" 
e biológica. 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.
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Alteração 26
Anexo, secção 3, ponto 3.2.1, nº 1, travessão 3

– Produtor/consumidor: análises das 
políticas estratégicas em domínios como o 
impacto da reforma da PAC na 
sustentabilidade dos sistemas de 
exploração agrícola; capacidade de reacção 
da agricultura às necessidades dos 
consumidores: caracterização e controlo 
dos alimentos, impacto da garantia da 
qualidade (GQ) e dos sistemas de 
certificação praticados a nível das cadeias 
de aprovisionamento, e capacidade de 
reacção às normas em matéria de ambiente 
e de bem-estar dos animais; projecção e 
análises do impacto das políticas para os 
principais produtos agrícolas de base 
europeus em termos de produção, mercado 
mundial, preços, rendimento e bem-estar 
dos consumidores; impacto das mudanças 
na política comercial e nos mercados 
mundiais de produtos de base; políticas 
agrícolas no domínio do desenvolvimento 
rural em conjunção com outras políticas. 
Será dada especial atenção ao impacto da 
reforma da PAC nos novos 
Estados-Membros e países candidatos.

– Produtor/consumidor: análises das 
políticas estratégicas em domínios como o 
impacto da reforma da PAC na 
sustentabilidade dos sistemas de 
exploração agrícola; capacidade de reacção 
da agricultura às necessidades dos 
consumidores: caracterização e controlo 
dos alimentos, impacto da garantia da 
qualidade (GQ) e dos sistemas de 
certificação praticados a nível das cadeias 
de aprovisionamento, e capacidade de 
reacção às normas em matéria de ambiente 
e de bem-estar dos animais; projecção e 
análises do impacto das políticas para os 
principais produtos agrícolas de base 
europeus em termos de produção, mercado 
mundial, preços, rendimento e bem-estar 
dos consumidores; impacto das mudanças 
na política comercial e nos mercados 
mundiais de produtos de base; políticas 
agrícolas no domínio do desenvolvimento 
rural em conjunção com outras políticas. 
Será dada especial atenção ao impacto da 
reforma da PAC nos novos 
Estados-Membros e países candidatos e a 
programas de desenvolvimento rural 
multifuncionais e respectiva eficácia.

Alteração 27
Anexo, secção 3, ponto 3.2.1, nº 2

Serão tidos em conta os objectivos da 
política comum da pesca melhorando a 
qualidade e oportunidade dos dados 
científicos e desenvolvendo processos para 
a avaliação do impacto económico e social 
das opções de gestão. Serão utilizadas 
novas tecnologias, incluindo a 
identificação da origem dos peixes com 
base em análise do ADN, com o objectivo 
de identificar infracções. Será dada atenção 
a técnicas que favoreçam a participação 

Serão tidos em conta os objectivos da 
política comum da pesca melhorando a 
qualidade e oportunidade dos dados 
científicos e desenvolvendo processos para 
a avaliação do impacto económico e social 
das opções de gestão. Serão utilizadas 
novas tecnologias, incluindo a 
identificação da origem dos peixes com 
base em análise do ADN, com o objectivo 
de identificar infracções. Será dada atenção 
a técnicas que favoreçam a participação 
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das partes interessadas. Em conformidade 
com a política marítima emergente da UE, 
o âmbito de aplicação dos serviços 
desenvolvidos para as pescas – como a 
monitorização de embarcações por 
teledetecção e a notificação electrónica –
será alargado à identificação de 
embarcações da marinha mercante. Será 
avaliado o impacto do sector crescente da 
aquicultura.

das partes interessadas. Em conformidade 
com a política marítima emergente da UE, 
o âmbito de aplicação dos serviços 
desenvolvidos para as pescas – como a 
monitorização de embarcações por 
teledetecção e a notificação electrónica –
será alargado à identificação de 
embarcações da marinha mercante. Será 
avaliado o impacto do sector crescente da 
aquicultura, inclusivamente em termos 
ambientais, sociais e sanitários.

Alteração 28
Anexo, secção 3, ponto 3.2.2, nº 2, travessão 6

– Avaliação do impacto de programas 
estruturais e de coesão e apoio à definição 
e avaliação das políticas regionais da UE 
através de indicadores territoriais a nível 
regional e urbano.

– Avaliação do impacto de programas 
estruturais e de coesão e apoio à definição 
e avaliação das políticas regionais da UE 
através de indicadores territoriais a nível 
regional e urbano, da política de 
vizinhança e dos seus planos de acção.

Alteração 29
Anexo, secção 3, ponto 3.2.3, travessão 1 bis (novo)

– 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;

Justificação

Vide a exposição de motivos do relator.

Alteração 30
Anexo, secção 3, ponto 3.2.3, travessão 2

– avaliação dos efeitos na saúde através de 
trabalhos experimentais, biomonitorização, 

– avaliação dos efeitos na saúde através de 
trabalhos experimentais, biomonitorização, 
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análises toxicogenómicas, técnicas 
informáticas e instrumentos analíticos;

análises toxicogenómicas e 
epidemiológicas, técnicas informáticas e 
instrumentos analíticos;

Alteração 31
Anexo, secção 3, ponto 3.2.3, travessão 3 bis (novo)

– análises sanitárias baseadas em três 
factores: i) síndromes e exposições 
crónicas; ii) interacção com substâncias 
tóxicas e misturas de substâncias; iii) 
análise dos polimorfismos genéticos e 
testes imunológicos, incluindo testes de
transformação e activação linfocitária;

Justificação

A medicina do ambiente distingue-se da medicina do trabalho na medida em que as 
exposições a doses de substâncias que provocam intoxicação podem ser fracas mas são 
contínuas. Por isso, este domínio necessita de instrumentos de análise próprios; a análise 
assenta em três partes e permite ter em conta o diferente perfil genético dos indivíduos que 
torna uns mais sensíveis que os outros a certas substâncias tóxicas.

Alteração 32
Anexo, secção 3, ponto 3.3.1, nº 2, travessão 4

– segurança e gestão das fronteiras 
recorrendo a normas e ensaios de sensores 
biométricos, sistemas de monitorização 
para detectar tráfico ilícito, monitorização 
de fluxos migratórios;

– segurança e gestão das fronteiras 
recorrendo a normas e ensaios de sensores 
biométricos, sistemas de monitorização 
para detectar tráfico ilícito, monitorização 
de fluxos migratórios, com uma referência 
especial à prevenção das violações dos 
direitos humanos;

Justificação

O tráfico de seres humanos resulta em violações flagrantes dos direitos humanos.

Alteração 33
Anexo, secção 3, ponto 3.3.3, nº 2, travessão 6 bis (novo)

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

Alteração 34
Anexo, secção 3, ponto 3.4, nº 1

O CCI dará apoio ao processo de tomada 
de decisão no quadro dos instrumentos de 
relações externas (cooperação para o 
desenvolvimento, comércio e instrumentos 
de reacção a crises, nomeadamente os 
instrumentos de estabilidade e de ajuda 
humanitária.

O CCI dará apoio ao processo de tomada 
de decisão no quadro dos instrumentos de 
relações externas (cooperação para o 
desenvolvimento, comércio e instrumentos 
de reacção a crises e resolução pacífica de 
conflitos), nomeadamente os instrumentos 
de estabilidade e de ajuda humanitária.

Justificação

O CCI também tem como meta dar apoio às políticas da UE.

Alteração 35
Anexo, secção 3, ponto 3.4.2, nº 4

Será reforçada a cooperação com os 
principais intervenientes no sector (FAO, 
EUMETSAT, WFP, GMES-GMFS da 
ESA).

Será reforçada a cooperação com os 
principais intervenientes no sector (PNUA,
FAO, EUMETSAT, WFP, GMES-GMFS 
da ESA).

Justificação

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) é uma organização internacional 
importante.

Alteração 36
Anexo, secção 3, ponto 3.4, título "Aspectos éticos", nº 1

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de 
investigação dele decorrentes devem ser 
respeitados os princípios éticos 
fundamentais. Estes incluem os princípios 
reflectidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente a protecção da dignidade 
humana e da vida humana e a protecção 

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de 
investigação dele decorrentes devem ser 
respeitados e tomados em consideração os 
princípios éticos fundamentais. Estes 
incluem os princípios reflectidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a protecção da 
dignidade humana e da vida humana e a 
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dos dados pessoais e da privacidade, bem 
como protecção dos animais e do ambiente, 
de acordo com as disposições do direito 
comunitário e as últimas versões de 
convenções internacionais e de 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 as 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).

protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e as 
últimas versões de convenções 
internacionais e de 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 as 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).

Justificação

O princípio ético fundamental constante do Protocolo relativo à Protecção e ao Bem-Estar 
dos Animais deve ser incluído aqui. É necessário ter em conta as implicações práticas destes 
princípios em todas as actividades de investigação apoiadas pelo programa-quadro, também 
com vista à revisão do processo de exame ético da Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O relator regozija-se com a proposta da Comissão e considera que ela constitui a 
continuação apropriada das actividades do CCI, centrando-se no fornecimento de 
consultoria científica e de “know-how” técnico para apoiar as políticas da UE. Não 
obstante, ele faz várias sugestões com vista a reforçar o seu papel, alargar as suas 
actividades e reforçar o carácter de orientação para os consumidores do CCI.

Papel do CCI

O CCI – fundado em 1957 – é uma organização baseada na investigação e de apoio das 
políticas e faz parte integrante da Comissão Europeia. A sua tarefa principal é dotar os 
criadores de políticas – em particular, a Comissão Europeia, o Conselho, o Parlamento 
Europeu e os Estados-Membros – de apoio técnico e científico independente. O CCI apoia as 
instituições europeias na definição das principais políticas europeias e – sendo especializado 
em medições, análises e testes – fornece a base científica necessária aos processos legislativos 
da UE.

Porém, o relator considera que o CCI devia ser mais aberto ao mundo exterior, já que efectua 
investigação de que os cidadãos da UE ficariam orgulhosos se soubessem da sua existência –
com a confidencialidade necessária, claro. O CCI devia estar aberto à colaboração com 
organizações da sociedade civil que tenham necessidades em matéria de investigação.

Actividades do CCI

As actividades do CCI, tal como propostas no programa específico, concentram-se em quatro 
temas políticos:

- prosperidade numa sociedade de conhecimento intensivo,
- solidariedade e gestão responsável dos recursos,
- segurança e liberdade,
- a Europa como parceiro mundial.

Estes temas abrangem um certo número de actividades de investigação diferentes agrupadas 
em agendas mais pormenorizadas. Embora diversificadas, algumas destas actividades muito 
valiosas deviam ser ainda mais reforçadas:

 Saúde: estudos sobre a exposição a químicos perigosos; normas de medição da 
qualidade do ar no interior e no exterior; protecção da saúde e dos consumidores; 
saúde pública;

 Ambiente: controlos de emissões dos veículos em conformidade com o EC4 e EC5; 
um estudo amplo dos desafios sanitários e ambientais da nanotecnologia e cartografia 
de catástrofes naturais e climáticas; saúde ambiental;

 Agricultura: agricultura de "low imput" (com baixa utilização de recursos), agricultura 
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biológica, rastreabilidade dos OGM;
 Cooperação internacional e assuntos externos, em particular, no contexto da política 

de vizinhança europeia;
 Energias renováveis: validação e revisão de tecnologias renováveis;
 ECVAM e promoção de métodos de teste alternativos eficazes;
 Ciências sociais e ciência e a sociedade, incluindo a interacção entre ciências naturais 

e sociais, tendo em vista a necessidade de mais trabalho interdisciplinar no CCI;
 TIC: software livre e de código aberto, incluindo a protecção jurídica (o CCI produziu 

o único software distribuído sob a licença GPL. Esta experiência não só pode ser 
repetida como ainda mais alargada, em particular, os aspectos jurídicos relativos aos 
direitos de propriedade intelectual. Isto facilitaria a difusão do trabalho do CCI e 
poderia providenciar um enquadramento jurídico ao software produzido por outras DG 
da Comissão.).

O CCI enquanto instituto de investigação público

A. Ciência aberta

Sendo essencialmente financiado com fundos públicos, o CCI gera conhecimento que, quando 
possível, será convertido em conhecimento acessível ao público e à comunidade científica em 
particular. As ciências dependem do acesso a dados factuais e sua utilização e a investigação 
científica necessita cada vez mais de dados: não importa se o campo é o da meteorologia, 
genómica, medicina ou física de alta energia, a investigação depende da disponibilidade de 
bases de dados múltiplas de fontes públicas e privadas múltiplas, bem como da sua abertura à 
recombinação, busca e processamento fáceis.

Ao mesmo tempo, o papel dos fundos públicos para a investigação está a mudar: os 
investigadores que recebem fundos públicos são encorajados a procurar usos comerciais 
potenciais para a sua investigação. As universidades tornaram-se parceiras na tarefa de 
desenvolver e recolher os frutos da investigação. Este processo deu resultados excelentes em 
muitos casos mas isso criou requisitos jurídicos complexos. Os custos em tempo e dinheiro 
desse trabalho jurídico complexo e envolvendo tantas partes podem pôr “fora-de-jogo” a 
propriedade intelectual – fazer o trabalho de advogado é mais caro do que aquilo que o 
produto poderia ganhar nos mercados abertos depois de feito o trabalho jurídico. Isto atrasa a 
inovação científica, já que o valor da informação científica aumenta em ligação com outras 
informações científicas e possui um valor muito baixo quando separado da lei. Muitos 
cientistas apontaram a ironia – no momento histórico em que existem as tecnologias que 
permitem a disponibilidade a nível mundial e o tratamento distribuído de dados científicos –
que é o facto de as limitações jurídicas à transferência tornarem mais difícil juntar as peças.

Por isso, o relator considera adequado que o CCI estude o modelo da Creative Commons 
Science e da Declaração de Berlim sobre o acesso livre ao conhecimento. As contribuições de 
acesso livre incluem os resultados originais da investigação científica, dados em bruto e
“metadados”, os materiais de origem, representações digitais de materiais pictoriais e gráficos 
e materiais multimédia educativos. As contribuições de acesso livre têm de respeitar duas 
condições:

1. O(s) autor(es) e titular(es) dessas contribuições concede(m) a todos os utilizadores um 
direito de acesso livre, irreversível e a nível mundial e uma licença para copiar, usar, 
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distribuir, transmitir e exibir o trabalho publicamente, bem como para fazer e distribuir 
trabalhos derivados em qualquer suporte digital e para qualquer fim responsável, embora 
subordinado à devida atribuição da autoria (as normas comunitárias continuarão a 
providenciar o mecanismo de aplicação da devida atribuição e utilização responsável do 
trabalho publicado, como acontece actualmente), bem como o direito de fazer um número 
reduzido de cópias impressas para uso pessoal.

2. Uma versão completa do trabalho e de todos os materiais complementares – incluindo 
uma cópia da licença mencionada antes, num formato electrónico adequado – é depositada (e 
consequentemente publicada) em, pelo menos, um repositório online usando normas técnicas
adequadas (como as definições Open Archive) apoiado e mantido por uma instituição 
académica, sociedade educativa, agência governamental ou outra organização solidamente 
estabelecida que procure possibilitar o acesso livre, a distribuição ilimitada, a
interoperabilidade e o arquivamento a longo prazo.

B. Ciência Independente

O outro papel essencial do CCI consiste em providenciar um recurso público de conhecimento 
científico quando o legislador precisar de especialização científica neutra e independente. É 
necessário garantir esta independência do CCI; por isso, o relator partilha a opinião de que 
uma quota de 10-15% é um bom limiar.

C. Ciência na sociedade

Finalmente, o CCI é uma instituição essencial para ajudar a recuperar a confiança do público 
na ciência, já que oferece uma investigação independente com uma agenda baseada nas 
necessidades da sociedade europeia. Isto é importante numa época em que muitos europeus 
estão bastante cépticos relativamente a muitos domínios do trabalho científico, como referiu o 
Comissário Potočnik no seu discurso em Viena.

Papel alargado do CCI

O apoio do CCI ao fornecimento de uma base científica à legislação da UE deve ser alargado 
a outras instituições e incrementado no caso do PE. O relator lamenta que a especialização do 
CCI não seja suficientemente usada no PE, onde esse apoio seria uma grande ajuda para os 
legisladores no processo de deliberação (dado que mais de 25% da legislação da UE ter de 
facto uma base técnica ou científica). Para facilitar os contactos mútuos foram retomadas as 
actividades de um grupo de ligação estável entre o PE e o CCI, a fim de continuar aquilo que 
foi acordado no Conselho “Competitividade”de 13 de Setembro de 20021.

Aspectos éticos

Na execução do presente programa específico e nas actividades de investigação dele 
decorrentes devem ser respeitados os princípios éticos fundamentais. Estes incluem os 
princípios reflectidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
a protecção da dignidade humana e da vida humana e a protecção dos dados pessoais e da 

  
1 Vide declaração formal da Comissão, anexo à acta da reunião nº 2451 do Conselho “Concorrência” da UE que 
teve lugar em Bruxelas em 13.9.2002 (12S23/02ADD1rev1 de 21.10.2002).
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privacidade, bem como protecção dos animais e do ambiente, de acordo com as disposições 
do direito comunitário e as últimas versões de convenções internacionais e de 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 as Armas Biológicas e Toxínicas (BTWC), 
o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, a 
resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 8 de Março de 2005 (A/RES/59/280), 
as resoluções do PE de 10 de Março de 2005 sobre o comércio de óvulos humanos e de 26 de 
Outubro de 2005 sobre as patentes de invenções biotecnológicas e ainda as resoluções 
relevantes da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em conformidade com o princípio da subsidiariedade e a diversidade de abordagens 
existentes na Europa, os participantes em projectos de investigação têm de se conformar à 
legislação, aos regulamentos e às normas éticas actualmente existentes nos países onde a 
investigação será efectuada. Em todo o caso, são aplicáveis as disposições nacionais e 
nenhuma investigação proibida num determinado Estado-Membro ou noutro país poderá 
receber financiamento comunitário para ser efectuada nesse Estado-Membro ou país.

Quando for adequado, os participantes em projectos de investigação tentarão obter a 
aprovação dos comités de ética nacionais ou locais antes de iniciarem as actividades de I&DT. 
A Comissão também procederá sistematicamente a um exame ético das propostas que lidem 
com questões sensíveis ou nas quais os aspectos éticos não tenham sido abordados 
adequadamente.

O Protocolo relativo à Protecção e ao Bem-Estar dos Animais anexado ao Tratado estabelece 
que a Comunidade deve tomar em plena consideração os requisitos relativos ao bem-estar dos 
animais na formulação e implementação das políticas comunitárias. A Directiva 86/6209/CEE 
do Conselho relativa à protecção dos animais utilizados para fins experimentais e outros fins 
científicos exige que todas as experiências sejam concebidas de forma a evitar a aflição e o 
sofrimento desnecessário dos animais usados nas experiências, usem um número mínimo de 
animais, usem os animais com o menor grau de sensibilidade neurofisiológica e provoquem 
menos dor, sofrimento, aflição ou dano duradouro. A alteração do património genético dos 
animais e a clonagem só poderão ser consideradas se os objectivos perseguidos se justificarem 
do ponto de vista ético e as condições de realização dessas actividades garantirem o bem-estar 
dos animais e forem respeitados os princípios da biodiversidade. Durante a execução deste 
programa a Comissão controlará regularmente os progressos científicos e as disposições 
nacionais e internacionais, de forma a ter em conta quaisquer desenvolvimentos.
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