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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 2003, em resposta à crise sanitária mundial causada pelas três principais doenças 
associadas à pobreza - VIH/SIDA, malária e tuberculose - e aos compromissos assumidos no 
âmbito das Nações Unidas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a União 
Europeia implementou a «Parceria Europa-Países em Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos» (EDCTP).

Cofinanciado pela Comissão Europeia no valor de 200 milhões de euros, o programa EDCTP 
envolveu 14 Estados-Membros da UE, a Noruega e a Suíça, para além de 48 países da África 
Subsariana.

Durante o período 2003-2008, foram melhorados 8 tratamentos médicos, lançadas 4 redes de 
excelência regionais africanas em matéria de investigação clínica e formados mais de 400 
investigadores africanos.

No entanto, ainda hoje, o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose são, por si só, responsáveis 
por mais de 5 milhões de vítimas por ano. Assim, no seguimento da proposta da Presidência 
Belga da UE, de novembro de 2010, de prolongar o programa, a Comissão Europeia 
apresentou, em julho de 2013, um programa EDCTP - II para um novo período de 10 anos.

No programa EDCPT – II, foram fixados novos objetivos ambiciosos:
- abranger mais doenças e aumentar o número de intervenções médicas,
- reforçar a cooperação com os países da África Subsariana,
- melhorar a coordenação, a coerência e a integração dos programas nacionais,
- alargar a cooperação internacional a outros financiadores públicos e privados,
- garantir a coerência com outras políticas da UE.

A contribuição financeira máxima da União aumentou para 683 milhões de euros (no âmbito 
do programa Horizonte 2020), à qual se devem juntar as contribuições dos Estados 
participantes e dos organismos públicos ou privados.

O relator congratula-se com o prolongamento deste programa, com o aumento do orçamento 
atribuído pela União Europeia e com a extensão das possíveis ações que podem ser 
financiadas no âmbito do EDTCP - II.

Para além disso, o relator acolhe com satisfação a vontade de reforçar as sinergias entre as 
diferentes ações levadas a cabo pela União Europeia, nomeadamente as executadas no âmbito 
da política de desenvolvimento. No entanto, neste ponto, importa modificar a proposta da 
Comissão a fim de reafirmar que a coerência das políticas europeias com os objetivos do 
desenvolvimento é um princípio fundamental da União.  

Por fim, o relator deseja alterar a proposta da Comissão para clarificar melhor a contribuição 
financeira da União, assim como os objetivos do programa EDCTP- II.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado;

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»):

o atual âmbito do Programa EDCTP-1 
deve ser alterado e alargado;

a formação deve ser promovida e as 
capacidade dos países em 
desenvolvimento reforçadas;

A integração dos programas nacionais 
europeus deveria ser melhorada;

a integração dos programas nacionais 
europeus deveria ser melhorada;

A colaboração com outras grandes 
entidades públicas e privadas

a cooperação com outros grandes 
parceiros públicos e privados, incluindo a 
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financiadoras, incluindo a indústria 
farmacêutica, deve ser reforçada e 
alargada;

indústria farmacêutica, as parcerias 
público-privadas tais como as parcerias de 
desenvolvimento de produtos (PDP), as 
organizações não governamentais, bem 
como as fundações e a sociedade civil, 
deve ser reforçada e alargada e reger-se 
por normas claras e transparentes de 
governação;

As sinergias com ações da política externa 
europeia devem ser reforçadas, 
nomeadamente a ajuda ao 
desenvolvimento da UE;

as sinergias com ações da política externa 
europeia devem ser reforçadas, em especial
com a ajuda ao desenvolvimento da UE;

As regras de cofinanciamento devem ser 
clarificadas e simplificadas;

As regras de cofinanciamento devem ser 
clarificadas e simplificadas;  

Os instrumentos de acompanhamento 
devem ser reforçados.

Os instrumentos de acompanhamento 
devem ser reforçados.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, dezembro de 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, dezembro de 2009.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A União é uma entidade 
financiadora importante para a 
investigação sobre doenças relacionadas 
com a pobreza e as doenças infecciosas 
negligenciadas. A Comissão e os 
Estados-Membros contribuem, de facto, 
com cerca de um quarto (22 %) dos 
investimentos dos governos na matéria a 
nível mundial. Para além disso, a União é 
um importante interveniente em matéria 
de saúde mundial. A título de exemplo, a 
Comissão e os Estados-Membros 
fornecem cerca de metade dos créditos do 
Fundo Mundial.
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Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Apesar dos consideráveis resultados e 
realizações do Programa EDCTP-1, as 
doenças relacionadas com a pobreza 
representam ainda um grande obstáculo ao 
desenvolvimento sustentável nos países em 
desenvolvimento devido aos seus custos 
sociais e económicos, sobretudo na África 
Subsariana. Continua a não haver 
tratamentos médicos eficazes, seguros e a 
preço acessível para a maior parte das 
doenças relacionadas com a pobreza e o 
investimento em investigação clínica 
continua a ser inadequado, uma vez que a 
realização de ensaios clínicos é onerosa e a 
rentabilidade do investimento é limitada 
devido a deficiências do mercado. Além 
disso, as atividades e programas de 
investigação europeus encontram-se ainda 
frequentemente fragmentados e, por 
conseguinte, a uma escala subcrítica ou 
com sobreposições, verificando-se 
simultaneamente uma insuficiente 
capacidade de investigação e de 
investimento nos países em 
desenvolvimento.

(7) Apesar dos consideráveis resultados e 
realizações do Programa EDCTP-1, as 
doenças relacionadas com a pobreza 
representam ainda um grande obstáculo ao 
desenvolvimento sustentável nos países em 
desenvolvimento devido aos seus custos 
sociais e económicos, sobretudo na África 
Subsariana. Continua a não haver 
tratamentos médicos eficazes, seguros, 
adequados, acessíveis, a preço acessível e 
adaptados às especificidades dos países 
em desenvolvimento para a maior parte das 
doenças relacionadas com a pobreza e o 
investimento em investigação clínica 
continua a ser inadequado, uma vez que a 
realização de ensaios clínicos é onerosa e a 
rentabilidade do investimento é limitada 
devido a deficiências do mercado. É 
conveniente sublinhar que apenas 10 % 
dos fundos mundiais dedicados à 
investigação são afetados às doenças 
responsáveis por 90 % das patologias do 
mundo. Além disso, as atividades e 
programas de investigação europeus 
encontram-se ainda frequentemente 
fragmentados e, por conseguinte, a uma 
escala subcrítica ou com sobreposições, 
verificando-se simultaneamente uma 
insuficiente capacidade de investigação e 
de investimento nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Comissão apresentou uma (11) A Comissão apresentou uma 
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Comunicação em 31 de março de 201010

sobre o Papel da União na Área da Saúde 
Mundial, que apela a uma abordagem mais 
coordenada entre os Estados-Membros e 
todas as políticas relevantes com vista a 
identificar e abordar conjuntamente 
prioridades mundiais comuns para a 
investigação no domínio da saúde.

Comunicação em 31 de março de 20101

sobre o Papel da União na Área da Saúde 
Mundial, que apela a uma abordagem mais 
coordenada entre os Estados-Membros e 
todas as políticas relevantes com vista a 
identificar e abordar conjuntamente 
prioridades mundiais comuns para a 
investigação no domínio da saúde. A 
Comissão reitera, igualmente, a 
necessidade de promover uma cobertura 
equitativa e universal dos serviços de 
saúde de qualidade, assim como um 
financiamento eficaz e equitativo de uma 
investigação ao serviço da saúde de cada 
um.

____________ ________________
10 COM(2010)128 final. 10 COM(2010)128 final.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Em 2010, nas suas «Conclusões 
sobre o papel da UE na área da saúde 
mundial», o Conselho instou a UE a 
promover um financiamento eficaz e 
equitativo de uma investigação em 
benefício de todos e a assegurar que das 
inovações e intervenções resultem 
soluções de fácil acesso e a preços 
acessíveis. Devem ser especialmente 
explorados modelos que dissociem os 
custos da I&D e os preços dos 
medicamentos, incluindo as possibilidades 
de transferir tecnologias para os países 
em desenvolvimento.
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Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No dia 27 de fevereiro de 2013, na 
sua comunicação intitulada «Uma vida 
digna para todos: Erradicar a pobreza e 
dar ao mundo um futuro sustentável»11a, 
a Comissão reafirmou a sua determinação 
em contribuir para a realização dos ODM 
até 2015 e sublinhou que a investigação 
financiada pela UE no âmbito da 
Parceria Europa Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP) contribuiu 
para a realização dos ODM.
___________
11-A (COM(2013)0092).

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em consonância com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, todos 
os Estados-Membros e países a este 
associados devem ter o direito de participar 
no Programa EDCTP-2.

(13) Em consonância com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, todos 
os Estados-Membros e países a este 
associados devem ter o direito de participar 
no Programa EDCTP-2. Deve garantir-se 
que os projetos que recebem 
financiamento através do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 não 
violam o direito internacional em matéria 
de direitos humanos.
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Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Deve ser estabelecido um limite 
máximo para a participação da União no 
Programa EDCTP-2 durante a vigência do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. A 
contribuição financeira da União deve, até 
esse limite máximo, ser igual às 
contribuições iniciais atribuídas pelos
Estados participantes a fim de exercer um 
elevado efeito de alavanca e assegurar uma 
mais forte integração dos programas dos 
Estados participantes. O referido limite 
máximo deve também prever a 
possibilidade de igualar as contribuições 
de qualquer outro Estado-Membro ou 
país associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 que adiram ao Programa 
EDCTP-2 durante a vigência do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

(15) Deve ser estabelecido um limite 
máximo para a participação da União no 
Programa EDCTP-2 durante a vigência do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
Durante este período, a contribuição 
financeira da União deve, até esse limite 
máximo, ser igual às contribuições dos
Estados visados no artigo 1.º da presente 
decisão a fim de exercer um elevado efeito 
de alavanca e assegurar uma mais forte 
integração dos programas desses Estados.

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Importa, igualmente, que as 
atividades realizadas no âmbito do 
programa EDCTP-2 respondam às 
necessidades dos países em 
desenvolvimento e aos compromissos 
assumidos pela União no âmbito da saúde 
mundial e que sejam coerentes com as 
ações realizadas pela União no âmbito da 
política de desenvolvimento, tal como 
previsto pelo artigo 208.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União.
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Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que os objetivos da 
presente decisão, nomeadamente contribuir 
para a redução dos encargos sociais e 
económicos das doenças relacionadas com 
a pobreza nos países em desenvolvimento 
e, em especial, na África Subsariana 
mediante a intensificação do 
desenvolvimento clínico de intervenções 
médicas eficazes, seguras e a preço 
acessível para o tratamento das doenças 
relacionadas com a pobreza, não podem 
ser suficientemente realizados pelos
Estados-Membros devido à falta da massa 
crítica necessária, tanto em termos 
humanos como financeiros, e podem, pois, 
devido à dimensão da ação, ser mais bem 
alcançados a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia.
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para esse efeito.

(28) Atendendo a que os objetivos da 
presente decisão, nomeadamente contribuir 
para a redução dos encargos sociais e 
económicos das doenças relacionadas com 
a pobreza e as doenças negligenciadas
com prioridade para as aquelas cujo 
impacto económico nas populações mais 
vulneráveis é mais significativo, em 
particular as crianças, nos países em 
desenvolvimento e, em especial, na África 
Subsariana mediante a intensificação do 
desenvolvimento clínico de intervenções 
médicas (diagnóstico, medicamentos, 
tratamentos e vacinas) eficazes, seguras, 
adequadas, acessíveis, a preço acessível e 
adaptadas às necessidades e 
especificidades dos países em 
desenvolvimento, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido à falta da massa 
crítica necessária, tanto em termos 
humanos como financeiros, e podem, pois, 
devido à dimensão da ação, ser mais bem 
alcançados a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia.
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para esse efeito.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
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EFTA, para o Programa EDCTP-2 é de 
683 milhões de EUR, distribuída do 
seguinte modo:

EFTA, para o Programa EDCTP-2 é de 
683 milhões de EUR, equivalente às 
contribuições dos Estados participantes 
enumerados o artigo 1.º.

(a) 594 milhões de EUR a fim de igualar 
as contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º, n.º 1;
(b) 89 milhões de EUR a fim de igualar as 
contribuições de qualquer outro Estado-
Membro ou país associado ao Programa-
Quadro Horizonte 2020 que participe no 
Programa EDCTP-2, em conformidade 
com o disposto no artigo 1.º, n.º 2.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Objetivo geral (1) Objetivo geral
O Programa EDCTP-2 contribui para a 
redução dos encargos sociais e económicos 
decorrentes das doenças relacionadas com 
a pobreza nos países em desenvolvimento, 
sobretudo na África Subsariana,
acelerando o desenvolvimento clínico de 
intervenções médicas eficazes, seguras e a 
preço acessível para o tratamento destas 
doenças, em parceria com países da África 
Subsariana.

O Programa EDCTP-2 contribui para a 
redução dos encargos sociais e económicos 
decorrentes das doenças relacionadas com 
a pobreza e as doenças negligenciadas 
com prioridade para as aquelas cujo 
impacto económico nas populações mais 
vulneráveis é mais significativo, em 
particular as crianças, nos países em 
desenvolvimento, acelerando o 
desenvolvimento clínico de intervenções 
médicas (diagnóstico, medicamentos, 
tratamentos e vacinas) eficazes, seguras, 
adequadas, acessíveis, a preço acessível e 
adaptadas às necessidades e 
especificidades dos países em 
desenvolvimento, em parceria com países 
em desenvolvimento e, em particular, esses
países da África Subsariana.
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Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Disponibilização de um maior número 
de novas ou melhores intervenções 
médicas para tratamento do VIH/SIDA, 
tuberculose, malária e outras doenças 
relacionadas com a pobreza e, no termo 
do programa de, pelo menos, uma nova 
intervenção médica; elaboração, no 
mínimo, de 30 orientações para uma 
melhor ou maior utilização de intervenções 
médicas existentes e realização de 
progressos no desenvolvimento clínico de, 
pelo menos, 20 intervenções médicas 
candidatas.

(a) Disponibilização de um maior número 
de intervenções médicas novas ou 
melhores, acessíveis e adequadas para 
tratamento das doenças relacionadas com 
a pobreza e, nomeadamente do 
VIH/SIDA, tuberculose, malária, assim 
como as doenças negligenciadas e, no 
termo do programa de, pelo menos, uma 
nova intervenção médica; elaboração de 
orientações para uma melhor ou maior 
utilização de intervenções médicas 
existentes; e realização de progressos no 
desenvolvimento clínico de intervenções 
médicas candidatas;

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Alargamento da cooperação 
internacional com outros financiadores
públicos e privados.

(d)
Alargamento da cooperação internacional 
com outros parceiros públicos e privados -
incluindo ONG e fundações – e outras
iniciativas destinadas a melhorar a 
investigação sobre doenças relacionadas 
com a pobreza e as doenças 
negligenciadas, incluindo, por exemplo, 
parcerias de desenvolvimento de produtos, 
a Organização Mundial de Saúde e o seu 
Grupo de Trabalho Consultivo de Peritos, 
além de outros programas.
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Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Um maior impacto decorrente de uma 
efetiva cooperação com iniciativas 
relevantes da União Europeia, incluindo a 
ajuda ao desenvolvimento.

(e) Um maior impacto decorrente de uma 
efetiva cooperação com iniciativas 
relevantes da União Europeia, 
nomeadamente com a ajuda ao 
desenvolvimento.

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Reforço da visibilidade das ações 
realizadas no âmbito do programa 
EDCTP- 2 a nível europeu e 
internacional.

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoio a ensaios clínicos de novas ou 
melhores intervenções médicas para 
doenças relacionadas com a pobreza 
através de parcerias entre países europeus e 
países em desenvolvimento, em especial na 
África Subsariana:

(a) Apoio a ensaios clínicos de novas ou 
melhores intervenções médicas para 
doenças relacionadas com a pobreza e 
negligenciadas através de parcerias entre 
países europeus e países em 
desenvolvimento, em especial na África 
Subsariana:

Alteração 18

Proposta de decisão
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Anexo I – ponto 3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de ensaios 
clínicos apoiados para, pelo menos, 150, 
sabendo-se que no Programa EDCTP-1 
foram 88.

Meta: aumentar o número de ensaios 
clínicos apoiados, em comparação com os 
88 do Programa EDCTP-1, centrando-se 
em ensaios clínicos que visem desenvolver 
novos instrumentos médicos.

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea a) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de artigos 
científicos publicados com análise 
interpares para, pelo menos, 1000.

Meta: aumentar o número de artigos 
científicos publicados com análise 
interpares.

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Meta: manter ou aumentar o número de 
países da África Subsariana apoiados pelo 
Programa EDCTP-2 a, pelo menos, 30.

Meta: manter ou aumentar o número de 
países da África Subsariana apoiados pelo 
Programa EDCTP-2.

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de bolsas a 
investigadores e mestrandos/doutorandos 
da África Subsariana para, pelo menos, 

Meta: aumentar o número de bolsas a 
investigadores e mestrandos/doutorandos 
da África Subsariana, sabendo-se que 
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600 em comparação com 400 no Programa 
EDCTP-1, com, pelo menos, 90% destes a 
prosseguir as suas carreiras de 
investigação na África Subsariana durante 
um período mínimo de um ano após a sua 
bolsa.

foram 400 no Programa EDCTP-1, 
incentivando-os veementemente e 
apoiando-os para que prossigam as suas 
carreiras de investigação na África 
Subsariana após a sua bolsa.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de atividades de 
reforço de capacidades apoiadas para a 
realização de ensaios clínicos na África 
Subsariana para, pelo menos, 150,
sabendo-se que com o Programa EDCTP-1 
foram 74.

Meta: aumentar o número de atividades de 
reforço de capacidades apoiadas para a 
realização de ensaios clínicos na África 
Subsariana, sabendo-se que com o 
Programa EDCTP-1 foram 74.

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo I - n.º 3 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Estabelecimento de cooperação e 
realização de ações conjuntas com outros 
financiadores públicos e privados.

(e) Estabelecimento de cooperação e 
realização de ações conjuntas com outros 
parceiros públicos e privados.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Estabelecimento de cooperação e 
lançamento de ações conjuntas com 
iniciativas nacionais e internacionais e da 
União de ajuda ao desenvolvimento a fim 
de assegurar a complementaridade e 

(f) (Não se aplica à versão portuguesa.)
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aumentar o impacto dos resultados das 
atividades financiadas pelo Programa 
EDCTP-2.

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promoção da visibilidade das ações 
realizadas no âmbito do programa 
EDCTP- 2 a nível europeu e mundial, 
principalmente, no seio dos países em 
desenvolvimento, utilizando instâncias de 
diálogo político, tais como a Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE ou as 
Cimeiras UE-África.

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção da ligação em rede, 
coordenação, harmonização, cooperação e 
integração das atividades e programas 
nacionais de investigação sobre doenças 
infecciosas relacionadas com a pobreza aos 
níveis científico, financeiro e de gestão;

(a) Promoção da ligação em rede, 
coordenação, harmonização, colaboração 
aberta, cooperação e integração das 
atividades e programas nacionais de 
investigação sobre doenças relacionadas 
com a pobreza e negligenciadas aos níveis 
científico, financeiro e de gestão;

Justificação

A limitação do âmbito a doenças «infecciosas» significa que o programa não seria capaz de 
financiar investigação de outras doenças relacionadas com a pobreza e negligenciadas, 
assim como condições que podem não ser classificadas como «infecciosas», mas que são, 
ainda assim, significativas nos países em desenvolvimento e que precisam, portanto, de ser 
objeto de I&D.



AD\1013112PT.doc 17/21 PE521.824v02-00

PT

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo II – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio a atividades de investigação 
relativas a ensaios clínicos e atividades 
afins sobre doenças relacionadas com a 
pobreza, em especial o VIH/SIDA, a 
malária, a tuberculose e doenças 
infecciosas negligenciadas;

(b) Apoio a atividades de investigação 
relativas a ensaios clínicos e atividades 
afins sobre doenças relacionadas com a 
pobreza, em especial o VIH/SIDA, a 
malária, a tuberculose e doenças 
infecciosas com prioridade para as 
aquelas cujo impacto económico nas 
populações mais vulneráveis é mais 
significativo;

Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo II – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promoção do desenvolvimento de 
capacidades para a realização de ensaios 
clínicos e de investigação conexa nos 
países em desenvolvimento através de 
subvenções para: progressão na carreira de 
bolseiros jovens/seniores, promoção da 
mobilidade, subvenções para intercâmbio 
de pessoal, redes de formação pela 
investigação, reforço dos organismos de 
regulamentação e de ética, tutoria e 
parcerias a nível individual ou 
institucional;

(c) Promoção do desenvolvimento de 
capacidades para a realização de ensaios 
clínicos e de investigação conexa nos 
países em desenvolvimento, em particular 
na África Subsariana, através de 
subvenções para: progressão na carreira de 
bolseiros jovens/seniores, promoção da 
mobilidade, subvenções para intercâmbio 
de pessoal, redes de formação pela 
investigação, reforço dos organismos de 
regulamentação e de ética, tutoria e 
parcerias a nível individual ou 
institucional;
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Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo II – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecimento de cooperação e 
lançamento de ações conjuntas com outros 
financiadores públicos e privados;

(d) Estabelecimento de cooperação e 
lançamento de ações conjuntas com outros
parceiros públicos e privados, com vista a 
reforçar os sistemas nacionais de saúde e 
a facilitar as transferências de resultados 
para a população em questão;

Alteração 30

Proposta de decisão
Anexo II – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Garantia de sensibilização, apoio e 
reconhecimento do Programa EDCTP-2 e 
das suas atividades através de ações de 
promoção e de comunicação.

(e) Garantia de sensibilização, apoio e 
reconhecimento do Programa EDCTP-2 e 
das suas atividades através de ações de 
promoção e de comunicação, quer a nível 
da União Europeia, dos países em 
desenvolvimento e, em particular, dos 
países da África Subsariana, quer a nível 
mundial

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Estrutura de Execução EDCTP-2 
elabora um relatório anual, o qual 
apresentará uma panorâmica detalhada da 
execução do Programa EDCTP-2. A 
referida panorâmica deve incluir 
informações sobre cada atividade 
selecionada de acordo com o plano de 
trabalho, incluindo ações indiretas 
selecionadas através de convites à 

A Estrutura de Execução EDCTP-2 elabora 
um relatório anual, o qual apresentará uma 
panorâmica detalhada da execução do 
Programa EDCTP-2. A referida 
panorâmica deve incluir informações sobre 
cada atividade selecionada de acordo com 
o plano de trabalho, incluindo ações 
indiretas selecionadas através de convites à 
apresentação de propostas geridos pela 
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apresentação de propostas geridos pela 
Estrutura de Execução EDCTP-2. As 
referidas informações devem apresentar 
uma descrição de cada atividade, incluindo 
ações indiretas, o respetivo orçamento, o 
valor do financiamento atribuído, se 
aplicável, e o seu estado.

Estrutura de Execução EDCTP-2. As 
referidas informações devem apresentar 
uma descrição de cada atividade, incluindo 
ações indiretas, o respetivo orçamento, o 
valor do financiamento atribuído, se
aplicável, o seu estado e as medidas 
tomadas para assegurar o acesso das 
populações dos países em 
desenvolvimento aos produtos 
emergentes.

Alteração 32

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos convites geridos 
pela Estrutura de Execução EDCTP, o 
relatório anual deve além disso incluir 
informações sobre o número de projetos 
apresentados e selecionados para 
financiamento, a utilização pormenorizada 
da contribuição financeira da União, a 
distribuição das contribuições nacionais e 
outras, os tipos de participantes, as 
estatísticas por país, os eventos de 
corretagem e as atividades de divulgação.

No que diz respeito aos convites geridos 
pela Estrutura de Execução EDCTP, o 
relatório anual deve além disso incluir 
informações sobre o número de projetos 
apresentados e selecionados para 
financiamento, a utilização pormenorizada 
da contribuição financeira da União, a 
distribuição das contribuições nacionais e 
outras, os tipos de participantes, as 
estatísticas por país, os eventos de 
corretagem e as atividades de divulgação, 
bem como as medidas tomadas para 
assegurar o acesso aos produtos 
emergentes.

Alteração 33

Proposta de decisão
Anexo III – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2) A Assembleia Geral nomeia o Conselho 
de Administração, que supervisiona o 
Secretariado da Estrutura de Execução 
EDCTP-2 («SEC») estabelecido pela 

2) A Assembleia Geral nomeia o Conselho 
de Administração. Para o efeito, a 
Assembleia Geral tem em devida conta a 
contribuição dos Estados participantes, 
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Assembleia Geral como órgão executivo 
do Programa EDCTP-2.

zelando igualmente por uma distribuição 
geográfica equilibrada dos membros do 
referido Conselho. Deve estar assegurada 
a participação de, pelo menos, um 
representante dos países da África 
Subsariana.
O Conselho de Administração
supervisiona o Secretariado da Estrutura de 
Execução EDCTP-2 («SEC») estabelecido 
pela Assembleia Geral como órgão 
executivo do Programa EDCTP-2.
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