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Alteração 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – título 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ciência para e com a sociedade, tendo 
em vista a interação de todos os 
intervenientes societários no ciclo de 
inovação, permite aumentar a qualidade, 
a relevância, a aceitabilidade e a 
sustentabilidade dos resultados da 
inovação ao integrar os interesses e 
valores da sociedade.

Or. en

Alteração 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Novo instrumento: implementação de um
programa claro que vise transferir a 
ciência, a investigação e a inovação para 
os programas educativos de todos os 
níveis, bem como adaptar as tecnologias a 
essa aplicação.

Or. en

Alteração 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II Prioridade «Liderança Industrial» – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, ecoinovação,
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados e espaço. A tónica será colocada 
nas interações e convergência no interior 
das diferentes tecnologias e entre elas.

Or. en

Alteração 158
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II Prioridade «Liderança Industrial» – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15 % dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
30 % dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

Or. it

Justificação

É estrategicamente importante incentivar a participação das PME no Programa-Quadro de 
forma mais significativa do que o proposto pela Comissão.
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Alteração 159
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 1- alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Segurança alimentar, qualidade e 
segurança, agricultura sustentável, 
investigação marinha e marítima e 
bioeconomia;

Or. en

Alteração 160
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 1- alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-primas;

(e) Ação climática, ambiente, conservação
e eficiência na utilização dos recursos, 
utilização sustentável das matérias-primas;

Or. en

Alteração 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 1- alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-primas;

(e) Ação climática, gestão dos recursos 
hídricos, eficiência na utilização dos 
recursos e matérias-primas;

Or. en
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Alteração 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 1- alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-primas;

(e) Ação climática e para os recursos 
hídricos, eficiência na utilização dos 
recursos e matérias-primas;

Or. en

Alteração 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 1- alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Cultura e áreas intangíveis do 
conhecimento;

Or. en

Alteração 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 1- alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Cidades inteligentes e herança 
cultural.

Or. en

Alteração 165
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada desafio societal serão 
definidos objetivos e prioridades de 
investigação de uma forma transparente e 
participativa, através do envolvimento 
equilibrado dos intervenientes, incluindo 
a comunidade científica, os investigadores 
(também de organizações de investigação 
de menores dimensões), o setor público, o 
setor privado e, em particular, as PME, 
organizações da sociedade civil e outros 
intervenientes relevantes; em particular, a 
Comissão irá criar plataformas 
específicas para o diálogo entre os 
cidadãos, as organizações da sociedade 
civil e os intervenientes na investigação 
em matéria das prioridades de 
investigação integradas nos desafios 
societais.

Or. en

Alteração 166
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III Prioridade «Desafios Societais» - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 

As ciências sociais e humanas, bem como 
a integração da sociedade civil, fazem 
parte integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
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de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Or. en

Alteração 167
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1.3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico do ERC procederá a 
um acompanhamento permanente das 
operações do ERC e analisará a melhor 
forma de atingir os seus objetivos através 
de regimes de subvenções que privilegiem 
a clareza, a estabilidade e a simplicidade, 
tanto para os candidatos como nas suas 
práticas de execução e gestão e, conforme 
necessário, a fim de dar resposta a 
necessidades emergentes. O ERC envidará 
esforços para manter e aperfeiçoar o seu 
sistema de craveira mundial de análise 
interpares que se baseia na transparência, 
equidade e imparcialidade no tratamento 
das propostas, a fim de poder identificar a 
excelência científica e o talento que 
permite desbravar caminhos, 
independentemente do sexo, nacionalidade 
ou idade do investigador. Por último, o 
ERC continuará a realizar os seus próprios 
estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica e outros intervenientes e a 
procurar tornar as suas atividades 
complementares das iniciativas de 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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investigação desenvolvidas a outros níveis.

Or. en

Alteração 168
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica, incluindo o 
alargamento da compreensão das doenças 
humanas e dos caminhos da toxicidade e 
da aplicação de ferramentas e tecnologias 
celulares, genómicas e computacionais, 
nas investigações na área da saúde na UE 
e estratégias de avaliação do risco, ao
prestar apoio flexível à investigação em 
colaboração interdisciplinar e orientada 
para objetivos a várias escalas e ao adotar 
práticas de investigação inovadoras, a 
finalidade é identificar e aproveitar 
oportunidades de benefícios a longo prazo 
para os cidadãos, a economia e a 
sociedade.

Or. en

Alteração 169
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2.3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ao promover ideias inovadoras, 
(«FET-Domínio Aberto»), as FET apoiam 
ciências e tecnologias embrionárias que 

(a) Ao promover ideias inovadoras, 
(«FET-Domínio Aberto»), as FET apoiam 
ciências e tecnologias emergentes que 
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visam explorar novas bases para 
tecnologias futuras radicalmente novas, 
desafiando os atuais paradigmas e 
aventurando-se em domínios 
desconhecidos. Um processo de seleção 
com uma abordagem ascendente 
amplamente aberto a quaisquer ideias de 
investigação permitirá constituir uma 
carteira diversificada de projetos com 
orientação específica. Um aspeto essencial 
será a deteção precoce de novos domínios, 
desenvolvimentos e tendências 
promissores, associada a atração de novos 
intervenientes com elevado potencial no
domínio da investigação e inovação.

visam explorar novas bases para 
tecnologias futuras radicalmente novas, 
desafiando os atuais paradigmas, tais como 
a utilização de modelos animais na 
investigação biométrica ou para testar os 
efeitos adversos de produtos químicos na 
saúde humana e aventurando-se em 
domínios desconhecidos. Um processo de 
seleção com uma abordagem ascendente 
amplamente aberto a quaisquer ideias de 
investigação permitirá constituir uma 
carteira diversificada de projetos com 
orientação específica. Um aspeto essencial 
será a deteção precoce de novos domínios, 
desenvolvimentos e tendências 
promissores, associada a atração de novos 
intervenientes com elevado potencial no 
domínio da investigação e inovação.

Or. en

Justificação

A investigação na UE deve apoiar a mudança de paradigma na investigação biomédica e nos 
testes de toxicidade, afastando-se dos testes em animais e abraçando os métodos modernos de 
teste da toxicidade do século XXI. Os progressos ao nível da biologia molecular, 
biotecnologia e de outras áreas estão a abrir caminho para melhorias notáveis no modo 
como os cientistas podem avaliar os riscos para a saúde apresentados por químicos 
potencialmente tóxicos. Estes progressos podem tornar os testes de toxicidade mais rápidos, 
menos dispendiosos e relevantes de forma mais direta para a exposição humana.

Alteração 170
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 
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atraentes para a investigação e a inovação. 
Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de géneros, as condições de 
emprego e de trabalho de elevada 
qualidade e fiáveis, associadas ao 
reconhecimento são aspetos cruciais que 
devem ser assegurados de uma forma 
coerente em toda a Europa.

atraentes para a investigação e a inovação. 
Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres na investigação, as condições 
de emprego e de trabalho de elevada 
qualidade e fiáveis, associadas ao 
reconhecimento são aspetos cruciais que 
devem ser assegurados de uma forma 
coerente em toda a Europa.

Or. en

Alteração 171
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não é apenas com o financiamento da UE 
nem dos Estados-Membros
individualmente que será possível enfrentar 
este desafio. Embora os Estados-Membros
tenham introduzido reformas destinadas a 
melhorar as suas instituições de ensino 
superior e a modernizar os seus sistemas de 
formação, os progressos são ainda 
desiguais em toda a Europa, observando-se 
grandes diferenças entre os países. 
Globalmente, a cooperação científica e 
tecnológica entre os setores público e 
privado continua a ser, de um modo geral, 
reduzida na Europa. O mesmo se aplica à 
igualdade entre géneros e aos esforços 
para atrair estudantes e investigadores de 
fora do EEI. Atualmente, cerca de 20 % 
dos doutorandos na União são cidadãos de 
países terceiros, em comparação com cerca 
de 35 % nos Estados Unidos da América 
entre os provenientes do estrangeiro. A fim 
de acelerar esta mudança, é necessária uma 
abordagem estratégica a nível da União 
que ultrapasse as fronteiras nacionais. O 

Não é apenas com o financiamento da UE 
nem dos Estados-Membros
individualmente que será possível enfrentar 
este desafio. Embora os Estados-Membros
tenham introduzido reformas destinadas a 
melhorar as suas instituições de ensino 
superior e a modernizar os seus sistemas de 
formação, os progressos são ainda 
desiguais em toda a Europa, observando-se 
grandes diferenças entre os países. 
Globalmente, a cooperação científica e 
tecnológica entre os setores público e 
privado continua a ser, de um modo geral, 
reduzida na Europa. O mesmo se aplica à 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres na investigação e aos esforços 
para atrair estudantes e investigadores de 
ambos os sexos de fora do EEI. 
Atualmente, cerca de 20 % dos 
doutorandos na União são cidadãos de 
países terceiros, em comparação com cerca 
de 35 % nos Estados Unidos da América 
entre os provenientes do estrangeiro. A fim 
de acelerar esta mudança, é necessária uma 
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financiamento da União é crucial para criar 
incentivos com vista a encorajar as 
indispensáveis reformas estruturais.

abordagem estratégica a nível da União 
que ultrapasse as fronteiras nacionais. O 
financiamento da União é crucial para criar 
incentivos com vista a encorajar as 
indispensáveis reformas estruturais.

Or. en

Alteração 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3.3 – alínea a) - parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. Tal resultará na melhoria 
das perspetivas de carreira dos jovens 
investigadores a nível de pós-graduação, 
tanto no setor público como privado.

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. A total flexibilidade em 
termos de duração, instituição de 
acolhimento e número de formandos será 
possível de acordo com a rede de 
acolhimento geral acordada e do volume 
financeiro atribuído a um projeto. Tal 
resultará na melhoria das perspetivas de 
carreira dos jovens investigadores a nível 
de pós-graduação, tanto no setor público 
como privado.

Or. en

Alteração 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4.3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4.3-A. Criação de uma base de dados 
referente aos resultados da investigação e 
inovação
O objetivo é criar e disponibilizar uma 
base de dados com os resultados da 
investigação e inovação. Esta estará 
aberta à colaboração internacional. Os 
grupos e empresas de investigação irão 
adicionar conteúdos a esta base de dados 
a fim de ajudar a promover um mercado 
de inovação e cooperação e a estimular o 
encontro de possíveis parceiros.

Or. en

Alteração 174
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico consiste em manter e 
desenvolver uma liderança mundial no 
domínio da investigação e inovação em 
tecnologias facilitadoras e espaciais, que 
estão subjacentes à competitividade em 
toda uma série de indústrias e setores 
existentes e emergentes.

O objetivo específico consiste em manter e 
desenvolver uma liderança mundial no 
domínio da investigação e inovação em 
tecnologias facilitadoras e espaciais, que 
estão subjacentes à competitividade em 
toda uma série de indústrias e setores 
existentes e emergentes, incluindo a 
liderança através do financiamento da 
investigação na área da saúde, tal como 
das ferramentas e tecnologias «-ómicas», 
computacionais e outras tecnologias 
inovadoras sem recurso a animais, para 
aprofundar a definição dos caminhos da 
doença humana enquanto base para o 
desenvolvimento de medicamentos e 
métodos de teste seguros.

Or. en
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Alteração 175
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar os produtos, 
serviços e mercados existentes e a criar 
novos. A inovação deve ser explorada no 
sentido mais lato, ultrapassando largamente 
a tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais e sociais.

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar a qualidade e 
sustentabilidade dos produtos, serviços e 
mercados existentes e a criar novos. A 
inovação deve ser explorada no sentido 
mais lato, ultrapassando largamente a 
tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais e sociais.

Or. en

Alteração 176
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria e pelas 
empresas, juntamente com a comunidade 
de investigação e têm uma forte incidência 
na concretização de um efeito de alavanca 
no investimento do setor privado.

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas em conjunto pela 
indústria e pelas empresas, pela 
comunidade de investigação e outras 
organizações de intervenientes, tais como 
as organizações da sociedade civil; as 
atividades irão visar não só a análise das 
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necessidades e preocupações comuns no 
setor específico, mas também o apoio 
dado à implementação de objetivos da 
política para esses setores específicos; as 
atividades irão ter uma forte incidência na 
concretização de um efeito de alavanca no 
investimento do setor privado.

Or. en

Alteração 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I - parte II - ponto 1 - parágrafo 8 «Abordagem integrada às Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais»

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados22. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados, sistemas de fabrico 
avançados e ecoinovação22. Estas 
tecnologias multidisciplinares com 
utilização intensiva de conhecimentos e de 
capital permeiam muitos setores diversos, 
constituindo a base de uma vantagem 
concorrencial significativa para a indústria 
europeia. Uma abordagem integrada que 
promova a combinação, convergência e 
efeito de fertilização cruzada das KET em 
diferentes ciclos de inovação e cadeias de 
valor pode gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
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inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. en

Justificação

A liderança industrial em matéria de ecoinovação irá conduzir a um melhor desempenho e 
resistência ambiental em toda a economia, sendo, ao mesmo tempo, rentável e positiva para a 
economia e para a sociedade num todo, abrangendo cidadãos de zonas rurais e urbanas. O 
mercado global (2020) de ecoindústrias está a expandir-se a um ritmo acelerado, sendo um 
setor comercial da UE que já apresenta um rápido crescimento: o programa Horizonte 2020 
tem de consolidar a sua posição. A ecoinovação tem de ser transversal a todos os setores da 
economia e da sociedade e servir de base a uma vantagem competitiva significativa para que 
a Europa consiga enfrentar o desafio da sustentabilidade. Por este motivo, a ecoinovação é 
uma tecnologia facilitadora essencial.

Alteração 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I - parte II - ponto 1 - parágrafo 8 «Abordagem integrada às Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais»

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados22. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados22. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
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ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, 
agricultura, etc.). As numerosas interações 
das KET e das tecnologias facilitadoras 
serão assim exploradas de uma forma 
flexível, como uma importante fonte de 
inovação. Tal complementará o apoio à 
investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais que pode ser 
prestado pelas autoridades nacionais ou 
regionais no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão no quadro das estratégias de 
especialização inteligente.

Or. en

Justificação

Há um enorme potencial na aplicação de tecnologias facilitadoras e transversais à 
agricultura, sobretudo através das indústrias de produção agrícola que desempenham um 
papel de destaque na promoção da competitividade da agricultura europeia.

Alteração 179
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas, 
incluindo a sociedade civil, estejam 
plenamente envolvidos na definição de 
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implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas que tenham por 
objetivo desenvolver tecnologias e aplicá-
las com vista a responder a desafios 
societais.

prioridades e na sua implementação. Em 
certos casos, serão também necessárias 
ações que sejam financiadas conjuntamente 
pelas tecnologias facilitadoras e industriais 
e pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas e de parcerias 
com organizações da sociedade civil que 
tenham por objetivo desenvolver 
tecnologias e inovações e aplicá-las com 
vista a responder a desafios societais.

Or. en

Alteração 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.1.3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) robots e tecnologia avançada 
aplicada à saúde e à deficiência.

Or. en

Justificação

A tecnologia avançada, como os robots, são um fator essencial na área da saúde.

Alteração 181
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.1.3 – alínea f) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) Melhorar a eficiência energética das 
ICT.

Or. en
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Alteração 182
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.1. – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias e a sua 
aceitação em produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado e competitivos 
numa vasta gama de aplicações e setores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é preparar a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento e patentes em 
nanotecnologias e a sua aceitação em 
produtos e serviços de elevado valor 
acrescentado e competitivos numa vasta 
gama de aplicações e setores.

Or. en

Justificação

A realidade é diferente: a Europa continua a registar um atraso em relação aos seus 
principais concorrentes – os EUA, o Japão e a Coreia do Sul – que representam mais de 
metade dos investimentos e dois terços das patentes registadas a nível mundial.

Alteração 183
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.1. – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias e a sua 
aceitação em produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado e competitivos 
numa vasta gama de aplicações e setores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias seguras 
e responsáveis e a sua aceitação em 
produtos e serviços de elevado valor 
acrescentado e competitivos numa vasta 
gama de aplicações e setores.
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Or. en

Justificação

Existem muitas questões por resolver acerca da segurança dos nanomateriais e algumas 
aplicações apresentam claramente um risco inaceitável para a saúde humana e/ou o 
ambiente. A UE deve apenas financiar o investimento em nanotecnologias seguras e 
responsáveis.

Alteração 184
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos.

Até 2015, a Comissão irá rever a 
totalidade da legislação relevante para 
garantir a segurança de todas as 
aplicações de nanomateriais em produtos 
com impacto na saúde, ambiente ou 
segurança durante a sua vida útil. 
Até 2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos.

Or. en

Justificação

Na sua resolução adotada em abril de 2009, o Parlamento considerou particularmente 
importante abordar os nanomateriais de forma explícita, pelo menos, no âmbito da legislação 
em matéria de substâncias químicas, alimentos, resíduos, qualidade do ar e da água e 
proteção dos trabalhadores.

Alteração 185
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
revolucionário em domínios como, por 
exemplo, materiais, ICT, ciências da vida, 
cuidados de saúde e bens de consumo, uma 
vez que a investigação seja transposta para 
produtos e processos de produção 
revolucionários.

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
potencialmente revolucionário em 
domínios como, por exemplo, materiais, 
ICT, ciências da vida, cuidados de saúde e 
bens de consumo, uma vez que a 
investigação seja transposta para produtos 
e processos de produção sustentáveis e 
competitivos.

Or. en

Alteração 186
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As nanotecnologias têm um papel crucial a 
desempenhar na resposta aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O sucesso na implantação dessas 
tecnologias facilitadoras essenciais 
contribuirá para a competitividade da 
indústria da União, permitindo novos e 
melhores produtos ou processos mais 
eficazes e proporcionará respostas para 
desafios futuros.

As nanotecnologias podem desempenhar
um papel na resposta aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O sucesso na implantação dessas 
tecnologias facilitadoras essenciais pode 
contribuir para a competitividade da 
indústria da União, permitindo novos e 
melhores produtos ou processos mais 
eficazes e proporcionará respostas para 
desafios futuros.

Or. en

Alteração 187
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Presentemente, a Europa precisa de 
assegurar e consolidar a sua posição no 
mercado global mediante a promoção da 
cooperação em larga escala no interior de 
muitas cadeias de valor diferentes e entre 
elas, bem como entre diferentes setores 
industriais com vista a permitir o processo 
de transposição para mais larga escala 
destas tecnologias em produtos comerciais 
viáveis. As questões de avaliação e gestão 
dos riscos, bem como de governação 
responsável, estão a surgir como fatores 
determinantes do futuro impacto das 
nanotecnologias na sociedade e na 
economia.

Presentemente, a Europa precisa de 
assegurar e consolidar a sua posição no 
mercado global mediante a promoção da 
cooperação em larga escala no interior de 
muitas cadeias de valor diferentes e entre 
elas, bem como entre diferentes setores 
industriais com vista a permitir o processo 
de transposição para mais larga escala 
destas tecnologias em produtos comerciais 
seguros, sustentáveis e viáveis. As 
questões de avaliação e gestão dos riscos, 
bem como de governação responsável, são
fatores determinantes do futuro impacto 
das nanotecnologias na sociedade e na 
economia e, como tal, as principais 
atividades dessas áreas serão apoiadas 
através do programa Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 188
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, a tónica das atividades 
será colocada na aplicação generalizada e
responsável das nanotecnologias na 
economia, a fim de gerar benefícios com 
elevado impacto societal e industrial. A fim 
de aproveitar as potenciais oportunidades, 
incluindo a criação de novas empresas e de 
novos postos de trabalho, a investigação 
deve proporcionar as ferramentas 
necessárias para permitir uma 
implementação correta da normalização e 
da regulamentação.

Por conseguinte, a tónica das atividades 
será colocada na aplicação responsável e 
sustentável das nanotecnologias na 
economia, a fim de gerar benefícios com 
elevado impacto ambiental, societal e 
industrial. A fim de aproveitar as 
potenciais oportunidades, incluindo a 
criação de novas empresas e de novos 
postos de trabalho, a investigação deve 
proporcionar as ferramentas necessárias 
para permitir uma implementação correta 
da normalização e da regulamentação.
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Or. en

Alteração 189
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver a próxima geração de 
nanomateriais, nanodispositivos e 
nanossistemas

(a) Desenvolver a próxima geração de 
nanomateriais, nanodispositivos e 
nanossistemas, tendo em conta o princípio 
da precaução

Or. en

Alteração 190
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores.

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores, nomeadamente na 
eletrónica, na medicina, nos novos 
materiais e energias.

Or. fr

Justificação

O fortalecimento das propriedades e da resistência dos produtos através do recurso à escala 
nanométrica justifica-se mais em determinados setores industriais ou ainda na medicina 
(possibilidade de, a prazo, injetar um medicamento numa célula cancerosa), do que noutros. 
Devemos questionar-nos sobre o recurso a esta tecnologia revolucionária, por exemplo no 
setor agroalimentar, uma vez que a inocuidade das nanopartículas ao nível da saúde (podem 
penetrar nas células, acumulando-se nas mesmas) e do ambiente não está demonstrada.
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Alteração 191
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança, nomeadamente quando são 
utilizadas no fabrico de produtos 
destinados a entrar diretamente em 
contacto com o corpo humano

Or. fr

Justificação

Associado à alteração sobre o mesmo assunto no Anexo I – parte 2 – n.º 1 – ponto 1.2 –
subponto 1.2.3 – alínea a) – parágrafo 1.

Alteração 192
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança, e o desenvolvimento de 
métodos de teste adequados para avaliar o 
impacto das nanotecnologias e dos 
nanomateriais artificiais na saúde 
humana e no ambiente.

Or. en

Alteração 193
Carl Schlyter
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Permitir avanços nos conhecimentos 
científicos sobre o potencial impacto das 
nanotecnologias e dos nanossistemas na 
saúde ou no ambiente e disponibilizar 
ferramentas para a avaliação e gestão dos 
riscos ao longo de todo o ciclo de vida.

Permitir avanços nos conhecimentos 
científicos sobre o potencial impacto das 
nanotecnologias e dos nanossistemas na 
saúde ou no ambiente e disponibilizar 
ferramentas sem recurso a animais, mais 
adaptadas aos fins em vista, para a 
avaliação e gestão dos riscos ao longo de 
todo o ciclo de vida.

Or. en

Justificação

Os nanomateriais estão a ser cada vez mais desenvolvidos e utilizados em diversos produtos. 
Contudo, muitos dos métodos de teste da toxicidade existentes não são adequados para 
avaliar os nanomateriais, levando, assim, à necessidade urgente de uma abordagem de teste 
de nanomateriais nova, que não recorra a animais e que seja relevante para os humanos.

Alteração 194
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais.

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais, 
tendo em consideração o princípio da 
precaução, e avaliar a aceitabilidade 
social e a relevância de aplicações 
específicas.

Or. en

Alteração 195
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.2.3. – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e existentes, 
bem como transposição para mais larga 
escala a fim de permitir a produção em 
massa de produtos e instalações 
polivalentes que garantam uma 
transposição eficiente dos conhecimentos 
na inovação industrial.

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e existentes.

Or. en

Alteração 196
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.3.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os materiais são o fulcro da inovação 
industrial e são elementos facilitadores 
fundamentais. Os materiais avançados com 
um maior teor de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho são 
indispensáveis para a competitividade 
industrial e o desenvolvimento sustentável 
em toda uma série de aplicações e setores.

Os materiais são o fulcro da inovação 
industrial e são elementos facilitadores 
fundamentais. Os materiais avançados com 
um maior teor de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho, 
sobretudo em termos de eficiência 
energética e na utilização de recursos, são 
indispensáveis para a competitividade 
industrial e o desenvolvimento sustentável 
em toda uma série de aplicações e setores.

Or. en

Alteração 197
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.3.3. – alínea g) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais, substituição de matérias-primas 
cruciais ou substâncias perigosas. 
Desenvolvimento de abordagens 
inovadoras de modelos empresariais.

Or. en

Alteração 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.3.3. – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Novos materiais para a preservação 
e restauro de património cultural

Or. en

Alteração 199
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.1. – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde, assegurando deste 
modo um roteiro seguro até à aplicação.

Or. en
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Alteração 200
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
apoiará as indústrias europeias, 
assegurando a liderança no domínio desta
tecnologia facilitadora essencial. Esta 
posição será ainda reforçada com a 
integração dos aspetos de avaliação da 
segurança e de gestão dos riscos gerais na 
implantação das biotecnologias.

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
apoiará a compreensão das implicações e 
impactos desta tecnologia. Esta posição 
será reforçada com a integração dos 
aspetos de avaliação da saúde e da 
segurança, do impacto económico e 
ambiental da utilização da tecnologia e de 
gestão dos riscos gerais e específicos na 
implantação das biotecnologias.

Or. en

Alteração 201
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.2. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12 %-20 % da 
produção de substâncias químicas 
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas. 

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12 %-20 % da 
produção de substâncias químicas 
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas. 
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Os possíveis encargos económicos para as
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano 
até 2030. No setor biofarmacêutico da 
Europa, cerca de 20 % dos atuais 
medicamentos são já derivados das 
biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50 %. As biotecnologias abrem também 
novas vias de exploração do enorme 
potencial dos recursos marinhos para a 
produção de aplicações inovadoras nos 
domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10 % ao ano.

As empresas da União podem beneficiar 
da redução das emissões de CO2 e do
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica estimado em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No setor 
biofarmacêutico da Europa, cerca de 20 % 
dos atuais medicamentos são já derivados 
das biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50 %. As biotecnologias podem abrir vias 
de utilização dos recursos marinhos para a 
produção de aplicações inovadoras nos 
domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10 % ao ano.

Or. en

Alteração 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.2. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12 %-20 % da 
produção de substâncias químicas 
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas. 

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais e agrícolas que incluem a 
produção de alimentos para consumo 
humano e animal e de produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12 %-20 % da 
produção de substâncias químicas 
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
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Os possíveis encargos económicos para as 
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano 
até 2030. No setor biofarmacêutico da 
Europa, cerca de 20 % dos atuais 
medicamentos são já derivados das 
biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50 %. As biotecnologias abrem também 
novas vias de exploração do enorme 
potencial dos recursos marinhos para a 
produção de aplicações inovadoras nos 
domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10 % ao ano.

abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas. 
Os possíveis encargos económicos para as 
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano 
até 2030. No setor biofarmacêutico da 
Europa, cerca de 20 % dos atuais 
medicamentos são já derivados das 
biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50 %. As biotecnologias abrem também 
novas vias de exploração do enorme 
potencial dos recursos marinhos para a 
produção de aplicações inovadoras nos 
domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10 % ao ano.

Or. en

Justificação

A biotecnologia é igualmente importante nas aplicações agrícolas.

Alteração 203
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover biotecnologias de vanguarda 
como futuros motores da inovação

(a) Promover as biotecnologias de 
vanguarda sem risco de interferir com o 
ambiente natural e considerando o 
princípio da precaução como futuros 
motores da inovação

Or. en
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Alteração 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes, como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muito promissoras em termos de 
aplicações totalmente inovadoras.

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes, como os sistemas de biologia, 
a bioinformática, a biologia sintética e a 
biologia de sistemas, que são muito 
promissoras em termos de aplicações 
totalmente inovadoras.

Or. en

Justificação

O potencial da biotecnologia não tem de ser limitado aos processos industriais, mas deve 
abranger todos os produtos e processos relevantes.

Alteração 205
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel, 
têxteis, amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, de construção, saúde, 
atividade mineira, energia, papel e pasta de 
papel, têxteis, amido ou fécula e 
transformação de produtos alimentares) e 
sua dimensão ambiental.

Or. en

Alteração 206
Vittorio Prodi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, química 
computacional e biologia de sistemas, 
genómica, metagenómica, proteómica, 
plataformas «in vitro» de elevada 
capacidade, microssistemas de teste que 
utilizam células humanas e ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Or. en

Alteração 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
proteómica, fenómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Or. en

Justificação

Biologia de sistemas é o termo mais lato, que deve ser colocado em primeiro lugar. Os 
restantes termos visam áreas mais específicas.

Alteração 208
Peter Liese
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos. As 
ferramentas de diagnóstico serão 
apoiadas se existir uma ligação com a 
terapia.

Or. en

Alteração 209
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Preocupações ambientais, societais 
e éticas
O objetivo é estudar as preocupações 
ambientais, societais e éticas em relação a 
certos tipos de tecnologias, desenvolvendo 
processos de avaliação que incluam a 
consulta alargada dos intervenientes.

Or. en

Alteração 210
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.4.3. – alínea c-A) (nova)



PE492.608v01-00 34/71 AM\906315PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Preocupações societais e éticas
Considerar na conceção dos processos 
políticos as preocupações societais e éticas 
no que diz respeito a certos tipos de 
tecnologias, desenvolvendo critérios e 
processos de avaliação para a consulta 
alargada dos intervenientes.

Or. en

Alteração 211
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.5.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, e eficientes a 
nível dos recursos e da energia, com 
utilização mais intensiva de conhecimentos 
e de natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais
inovadores.

Or. en

Alteração 212
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa precisa de continuar a investir a A Europa precisa de continuar a investir a 
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nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos e de elevado valor, criando 
as condições e bens necessários para a 
produção sustentável e a prestação de 
serviços ao longo da vida em torno de um 
produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica e de 
concretizar as reduções acordadas de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União até 2050 no que diz respeito aos 
setores industriais.

nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos, eficiente em termos de 
recursos e energia e de elevado valor, 
criando as condições e bens necessários 
para a produção sustentável e a prestação 
de serviços ao longo da vida em torno de 
um produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica eficiente na 
utilização de recursos e de concretizar as 
reduções acordadas de emissões de gases 
com efeito de estufa da União até 2050 no 
que diz respeito aos setores industriais.

Or. en

Alteração 213
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 
acrescentado.

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 
acrescentado, na eficiência dos materiais e 
em sistemas de circuito fechado.

Or. en
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Alteração 214
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II. – ponto 1.5.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Aumentar a eficiência energética e 
reduzir as emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Or. it

Alteração 215
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias, 
processos e materiais eficientes na 
utilização de recursos e energia.

Or. en

Alteração 216
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.6.2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio dedicado à investigação e 
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desenvolvimento de aplicações 
relacionadas com o espaço será sobretudo 
afetado ao apoio do cumprimento dos 
desafios societais, tais como as alterações 
climáticas, o ambiente, os sistemas de 
transporte sustentáveis e a agricultura. Os 
objetivos da partilha de conhecimentos e 
do desenvolvimento interoperável 
suportam o apoio prestado nestas áreas.

Or. en

Alteração 217
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento, difusão e interoperabilidade, 
em particular a promoção do livre acesso 
e da troca de dados e metadados relativos 
às ciências da terra podem também 
assegurar uma maior rentabilidade dos 
investimentos em infraestruturas espaciais 
e contribuir para enfrentar desafios 
societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas

Or. en
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Alteração 218
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas e monitorização dos oceanos.

Or. en

Alteração 219
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será prestado apoio ao desenvolvimento 
de um sistema de observação e 
informação ambiental global abrangente 
e sustentado, através da promoção da 
cooperação entre as comunidades de 
modelização climática e comunidades de 
gestão de dados e observação ambiental. 
A inclusão de Estados-Membros nessa 
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cooperação é essencial, uma vez que as 
autoridades nacionais são habitualmente 
as detentoras dos registos de dados.

Or. en

Alteração 220
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.6-A. Ecoinovação
Objetivo específico da ecoinovação
O objetivo específico da ecoinovação é 
promover uma indústria europeia 
inovadora e uma comunidade inovadora 
que crie novos produtos, processos e 
serviços específicos, tendo em vista o 
crescimento verde e benefícios 
ambientais, e que seja reconhecida como 
líder mundial. O objetivo é aumentar a 
eficiência dos recursos, reduzir o impacto 
ambiental, prevenir a poluição (das 
águas) e/ou alcançar uma utilização mais 
eficiente, eficaz e responsável dos 
recursos naturais.
Fundamentação e valor acrescentado da 
União
A liderança industrial em matéria de 
ecoinovação irá conduzir a um melhor 
desempenho e resistência ambiental em 
toda a economia, sendo, ao mesmo tempo, 
rentável e positiva para a economia e para 
a sociedade num todo, abrangendo 
cidadãos de zonas rurais e urbanas. O 
mercado global (2020) de ecoindústrias 
está a expandir-se a um ritmo acelerado, 
sendo um setor comercial da UE que já 
apresenta um rápido crescimento: as 
ecoindústrias são frequentemente líderes 
mundiais. O programa Horizonte 2020 
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tem de consolidar a sua posição. A 
ecoinovação tem de ser transversal a 
todos os setores da economia e da 
sociedade e servir de base a uma 
vantagem competitiva significativa para 
que a Europa consiga enfrentar o desafio 
da sustentabilidade. Por este motivo, a 
ecoinovação é uma tecnologia facilitadora 
essencial.
As ecoindústrias caracterizam-se pela 
presença de um grande número de 
pequenas e médias empresas (PME). 
Estas empresas representam quase 
metade do emprego total. Assim, as PME, 
em parceria com os maiores parceiros da 
indústria, devem desempenhar um papel 
de maior destaque no desenvolvimento de 
novas tecnologias e soluções inovadores e 
na sua implementação.
As fontes essenciais de inovação 
encontram-se na interface entre a 
ecoinovação e outras tecnologias 
facilitadoras, iniciando com as TIC 
(monitorização e deteção) e 
nanotecnologias.
Linhas gerais das atividades
Por ecoinovação entende-se qualquer 
forma de inovação que permite ou visa 
progressos significativos e demonstráveis 
na consecução do objetivo de 
desenvolvimento sustentável, através da 
redução dos impactos no ambiente, do 
aumento da resistência às pressões 
ambientais ou de uma utilização mais 
eficiente e responsável dos recursos 
naturais.
As atividades de ecoinovação centram-se 
nas inovações sustentáveis que abrangem 
as seguintes áreas:
(a) fornecimento de energia verde;
(b) eficiência energética;
(c) eficiência dos materiais;
(d) mobilidade verde;
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(e) água;
(f) resíduos.

Or. en

Alteração 221
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação. Têm necessidade de gerar, 
absorver e comercializar novos 
conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 
mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e o seu crescimento.

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação e de dispor de um acesso 
facilitado às diferentes formas de apoio 
financeiro (empréstimos, garantias, 
capital de risco). Têm necessidade de 
gerar, absorver e comercializar novos 
conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 
mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e o seu crescimento.

Or. fr
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Alteração 222
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras, incluindo a falta de 
coerência entre a inovação tecnológica e 
a legislação da UE.

Or. en

Alteração 223
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020. Em 
particular, as pessoas portadoras de 
deficiência têm duas a três vezes mais a 
probabilidade de ficarem desempregadas 
do que as pessoas sem deficiência.

Or. en

Alteração 224
Vittorio Prodi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde inclusiva,
economicamente sustentável e de elevada 
qualidade e oportunidades para novos 
empregos e crescimento são os objetivos 
do apoio à investigação e inovação em 
resposta a este desafio, dando um 
contributo importante para a Estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde mental e física e bem-estar ao 
longo da vida para todos, uma saúde 
economicamente sustentável e de elevada 
qualidade e oportunidades para novos 
empregos e crescimento são os objetivos 
do apoio à investigação e inovação em 
resposta a este desafio, dando um 
contributo importante para a Estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade, 
soluções para lidar com a economia de 
uma população envelhecida e 
oportunidades para novos empregos e
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Or. en

Justificação

A importância dos aspetos sociais irá aumentar no futuro próximo.

Alteração 227
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, sistemas de saúde e de 
cuidados de saúde eficazes, 
economicamente sustentáveis e de elevada 
qualidade, um acesso equitativo aos 
cuidados de saúde e garantido em todo o 
território da União Europeia, bem como 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Or. fr
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Alteração 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pode ser necessário reforçar a 
investigação ao nível das doenças que 
derivam do aumento das temperaturas e 
das alterações climáticas, que afetam os 
países do Mediterrâneo em particular, 
mas não em exclusivo.

Or. en

Alteração 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação deve permitir um reforço 
das terapias avançadas e terapias 
celulares e centrar-se no tratamento de 
doenças crónicas e degenerativas.

Or. en

Alteração 230
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
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idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e incapacidades.

Or. en

Justificação

No anexo I, objetivo I. Saúde, alterações demográficas e bem-estar, «deficiência» é 
sistematicamente associada a «doença». No caso da investigação para a prevenção e 
reabilitação relacionada com pessoas com deficiência, é preferível utilizar a expressão 
«incapacidade» para refletir o modelo social de deficiência ou a abordagem da deficiência 
baseada nos direitos.

Alteração 231
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
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insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências. Verifica-se a falta 
de políticas de saúde e noutras áreas 
dirigidas à promoção da qualidade de 
vida. Verifica-se ainda a falta de 
investimento na investigação dos estádios 
da doença após o diagnóstico.

Or. pt

Alteração 232
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção eficaz, bem como do acesso ao 
tratamento e gestão adequados e 
especializados das doenças e deficiências, 
também em centros especializados.

Or. en
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Alteração 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde mental e física e o bem-
estar ao longo da vida de todos e, por 
conseguinte, da prevenção, tratamento e 
gestão eficazes das doenças e deficiências.

Or. en

Alteração 234
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
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os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A prevenção, redução ou 
contenção destes custos de forma que não 
se tornem insustentáveis depende, em 
parte, de assegurar a saúde e o bem-estar 
ao longo da vida de todos e, por 
conseguinte, da prevenção, tratamento e 
gestão eficazes das doenças e deficiências.

Or. en

Alteração 235
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de uma 
melhor informação e responsabilização 
dos cidadãos relativamente aos fatores 
determinantes da saúde com vista a 
otimizar a saúde e o bem-estar ao longo da 
vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Or. fr
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Alteração 236
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se 
tornem insustentáveis depende, em parte, 
de assegurar a saúde e o bem-estar ao 
longo da vida de todos e, por conseguinte,
da prevenção, tratamento e gestão eficazes 
das doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. As alterações 
demográficas, sobretudo o 
envelhecimento, têm uma dimensão de 
género significativa, com as mulheres a 
representarem a maioria da população 
idosa e dos prestadores de cuidados. A 
adoção de uma abordagem mais holística 
e a consideração, entre outros, de fatores 
como as diferenças de sexo e género, na
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências, pode assegurar a 
saúde e o bem-estar ao longo da vida de 
todos e, deste modo, reduzir estes custos 
para que não se tornem insustentáveis.

Or. en

Alteração 237
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
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assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, de 
reforçar a prevenção e a sensibilização 
relativamente aos fatores de risco para a 
saúde e de permitir o tratamento e gestão 
eficazes das doenças e deficiências.

Or. fr

Alteração 238
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas, doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 239
Glenis Willmott
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as
doenças respiratórias, as doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis. As doenças crónicas não 
transmissíveis representam 86 % das 
mortes na Região Europeia da OMS.

Or. en

Alteração 240
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
incapacidade, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

Or. en

Alteração 241
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, doenças pulmonares, o 
cancro, a diabetes, as doenças neurológicas 
e mentais, o excesso de peso e obesidade e 
várias limitações funcionais são 
importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 242
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas, as alergias, doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. 

Alteração 243
Peter Liese, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade, problemas de 
infertilidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 244
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas são importantes 
causas de deficiência, de problemas de 
saúde e de morte prematura, e representam 
custos sociais e económicos consideráveis.

Or. en

Justificação

É impossível compilar uma lista exaustiva das doenças que devem ser financiadas, sendo, por 
conseguinte, preferível não mencionar qualquer doença, permitindo com isto o financiamento 
de todas as áreas de doenças crónicas.

Alteração 245
Philippe Juvin



AM\906315PT.doc 55/71 PE492.608v01-00

PT

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde, de 
mortalidade e de morte prematura, e 
representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. fr

Alteração 246
Edite Estrela

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 120 milhões de 
cidadãos sofrem de problemas reumáticos 
e musculoesqueléticos na União Europeia 
e 27 milhões de pessoas na União sofrem 
de diabetes, enquanto o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros e o 
custo total das doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas em 240 mil milhões 
de euros. Os fatores ambientais, de estilo 
de vida e socioeconómicos são relevantes 
em várias destas doenças, estimando-se 
que até um terço do ónus da morbilidade 
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global está relacionado com estes fatores.

Or. en

Alteração 247
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Quatro 
fatores de risco em conjunto são 
responsáveis pela maioria das doenças 
crónicas não transmissíveis: consumo de 
tabaco, dietas desequilibradas, consumo 
de álcool e falta de atividade física.

Or. en

Alteração 248
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros. O cancro representa 
um quarto de todas as mortes e é a 
principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos, 
enquanto mais de 27 milhões de pessoas 
na União sofrem de diabetes e o custo total 
das doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. 
Este número irá continuar a aumentar 
dramaticamente, em grande medida como 
resultado do envelhecimento da 
população da Europa e do aumento 
associado de doenças neurodegenerativas, 
como a doença de Parkinson e a doença 
de Alzheimer. Os fatores ambientais, de 
estilo de vida e socioeconómicos são 
relevantes em várias destas doenças, 
estimando-se que até um terço do ónus da 
morbilidade global está relacionado com 
estes fatores. Contudo, no caso de outras 
condições – em particular, as doenças 
neurodegenerativas - as estratégias de 
prevenção eficazes irão exigir primeiro 
um impulso considerável da investigação 
das suas causas e o desenvolvimento de 
melhores diagnósticos precoces e 
melhores opções de tratamento.

Or. en

Justificação

Os fatores socioeconómicos associados aos distúrbios cerebrais são enormes, havendo uma 
necessidade premente de atribuir um financiamento significativo à investigação das suas 
causas, à melhoria dos métodos de diagnóstico precoce e ao desenvolvimento de melhores 
opções de tratamento. Este facto é sobretudo verificado nas doenças neurodegenerativas que 
irão se tornar cada vez mais prevalecentes e dispendiosas para os sistemas de saúde, devido 
ao envelhecimento da população.



PE492.608v01-00 58/71 AM\906315PT.doc

PT

Alteração 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Contudo, no 
caso de outras condições – em particular, 
as doenças neurodegenerativas - as 
estratégias de prevenção eficazes irão 
exigir primeiro um impulso considerável 
da investigação das suas causas e o 
desenvolvimento de melhores diagnósticos 
precoces e melhores opções de 
tratamento. 

Or. en

Justificação

Os custos sociais e económicos associados aos distúrbios cerebrais são enormes, havendo 
uma necessidade premente de atribuir um financiamento significativo à investigação das suas 
causas, à melhoria dos métodos de diagnóstico precoce e ao desenvolvimento de melhores 
opções de tratamento. Este facto é sobretudo verificado nas doenças neurodegenerativas que 
irão se tornar cada vez mais prevalecentes e dispendiosas para os sistemas de saúde, devido 
ao envelhecimento da população.
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Alteração 250
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Contudo, no 
caso de outras condições – em particular, 
as doenças neurodegenerativas - as 
estratégias de prevenção eficazes irão 
exigir primeiro um impulso considerável 
da investigação das suas causas e o 
desenvolvimento de melhores diagnósticos 
precoces e melhores opções de 
tratamento.

Or. en

Alteração 251
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares Na União, as doenças cardiovasculares 
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representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Contudo, no 
caso de outras condições – em particular, 
as doenças neurodegenerativas - as 
estratégias de prevenção eficazes irão 
exigir primeiro um impulso considerável 
da investigação das suas causas e o 
desenvolvimento de melhores diagnósticos 
precoces e melhores opções de 
tratamento.

Or. en

Justificação

O encargo para as pessoas e os custos sociais associados aos distúrbios cerebrais são 
enormes, havendo uma necessidade premente de atribuir um financiamento significativo à 
investigação das suas causas, à melhoria dos métodos de diagnóstico precoce e ao 
desenvolvimento de melhores opções de tratamento. Este facto é sobretudo verificado nas 
doenças neurodegenerativas que irão se tornar cada vez mais prevalecentes e dispendiosas 
para os sistemas de saúde, devido ao envelhecimento da população.

Alteração 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de outras condições, em 
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particular, as doenças 
neurodegenerativas, as estratégias de 
prevenção eficazes irão exigir primeiro 
um aumento considerável da investigação 
das suas causas e o desenvolvimento de 
melhores diagnósticos e melhores opções 
de tratamento.

Or. en

Alteração 253
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As doenças raras continuam a ser um 
importante desafio para a UE e os 
Estados-Membros. Existem entre 6 000 e 
8 000 doenças raras que afetam cerca de 
30 milhões de pessoas na Europa. É 
apenas possível desenvolver um 
tratamento eficaz se os Estados-Membros
cooperarem, uma vez que o número de 
casos existente em cada Estado-Membro 
não é suficiente para realizar uma 
investigação eficaz.

Or. en

Alteração 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os problemas de saúde mental 
representam cerca de 20 % do peso das 
doenças na Região Europeia da OMS, 
com uma em cada quatro pessoas a ser 
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afetada por problemas de saúde mental 
num dado momento da sua vida.

Or. en

Alteração 255
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Doenças nas crianças, incluindo crianças 
prematuras.
A saúde das crianças é uma prioridade 
central para a União Europeia. Tal como 
sucede no caso das doenças raras é 
apenas possível desenvolver investigações 
e tratamentos eficazes no âmbito de um 
esforço europeu comum.

Or. en

Alteração 256
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA,
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41 % dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8 % destes na Europa. 
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

A propagação das doenças infecciosas (p. 
ex., VIH/SIDA e malária) e o 
reaparecimento de doenças infecciosas 
que tinham praticamente desaparecido 
(como a sífilis e a tuberculose) são um 
motivo de preocupação a nível mundial, 
representando 41 % dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8 % destes na Europa. 
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
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antimicrobianos.

Or. fr

Alteração 257
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes – ou seja, acesso a 
conhecimentos especializados na área da 
saúde, a diagnósticos precoces, a 
tratamento adequado e a cuidados de 
saúde de qualidade - para todos os 
europeus

Or. en

Alteração 258
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes, enquanto as 
intervenções em matéria de saúde pública, 
promoção da saúde, redução dos fatores 
de risco e estratégias de prevenção 
demonstraram ser eficazes em termos de 



PE492.608v01-00 64/71 AM\906315PT.doc

PT

custos a longo prazo. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Or. en

Alteração 259
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde equitativos, 
viáveis e competentes para todos os 
europeus.

Or. fr

Alteração 260
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes, e a validade dos testes 
em animais que lhes servem de base cada 
vez mais contestada. É necessário 
melhorar a sua ciência regulamentar.
Deve ser abordada a questão das 
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persistentes desigualdades em termos de 
saúde e deve ser assegurado o acesso a 
sistemas de saúde eficientes e competentes 
para todos os europeus.

Or. en

Justificação

A investigação na UE deve apoiar a mudança de paradigma na investigação biomédica, 
afastando-se dos testes em animais e abraçando os métodos modernos de teste do século XXI. 
Os progressos ao nível da biologia molecular, biotecnologia e outras áreas estão a abrir 
caminho para melhorias notáveis no modo como os cientistas podem avaliar medicamentos e 
vacinas. Estes progressos podem tornar os testes mais rápidos, menos dispendiosos e 
relevantes de forma mais direta para os humanos.

Alteração 261
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um número crescente de estudos mostra 
igualmente que determinadas substâncias 
químicas têm um impacto preocupante 
sobre os sistemas endócrinos e a saúde em 
geral das pessoas. Os efeitos desses 
desreguladores endócrinos, especialmente 
quando combinados, são considerados, 
entre outros fatores, como responsáveis 
pela deformação de órgãos sexuais em 
bebés do sexo masculino, puberdade 
precoce em jovens do sexo feminino, 
esterilidade, obesidade e diabetes. Por 
conseguinte, afigura-se necessária mais 
investigação em todo este domínio.

Or. da

Alteração 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde mental e física
e bem-estar para todos e colocar a Europa 
numa posição de líder no mercado mundial 
em rápida expansão de inovações no 
domínio da saúde e do bem-estar.

Or. en

Alteração 263
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Em 
particular, é necessário um esforço de 
investigação de grande escala baseado na 
biologia humana para descobrir os 
eventos cruciais nos percursos biológicos, 
entre as perturbações iniciais nos 
processos genéticos e celulares e a 
manifestação de resultados adversos para 
a saúde humana. Além disso, a 
pertinência destes desafios em toda a 
Europa e, em muitos casos, a nível mundial 
exige uma resposta caracterizada por um 
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apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Alteração 264
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação e da eficácia na difusão dos 
resultados da investigação com vista a 
melhorar a nossa compreensão 
fundamental da saúde, da doença, das 
deficiências, do desenvolvimento e do 
envelhecimento (incluindo a esperança de 
vida), bem como da tradução generalizada 
e sem descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente, não só na União, mas também 
a nível global, apoiando, por exemplo, a 
capacidade de investigação e 
desenvolvimento nas zonas e doenças 
endémicas, nomeadamente a malária, a 
dengue e a tuberculose.

Or. pt

Alteração 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e 
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Justificação

Para que a investigação possa proporcionar máximos benefícios societais, esta deve 
apresentar soluções inovadoras e eficazes e os seus resultados devem igualmente estar 
acessíveis ao grande público.

Alteração 266
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
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(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em prevenção,
produtos, estratégias, intervenções e 
serviços inovadores, moduláveis e eficazes. 
Além disso, a pertinência destes desafios 
em toda a Europa e, em muitos casos, a 
nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Alteração 267
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências «-
ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 
abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências «-
ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 
abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, nos cuidados de saúde 
prestados em centros especializados 
multidisciplinares, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
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assistida. soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

Or. en

Alteração 268
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências «-
ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 
abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o apoio à promoção da saúde e da 
investigação em literacia no domínio da
saúde, o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências «-
ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 
abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

Or. en

Alteração 269
Karin Kadenbach
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Texto da Comissão Alteração

Com vista a maximizar o impacto das 
ações a nível da União, será prestado apoio 
a toda a gama de atividades de investigação 
e inovação. Desde a investigação 
fundamental, passando pela translação dos 
conhecimentos e grandes ensaios e ações 
de demonstração que mobilizam 
investimentos privados, até contratos 
públicos e pré-comerciais para novos 
produtos, serviços e soluções moduláveis, 
que sejam quando necessário 
interoperáveis e apoiados por normas 
definidas e/ou orientações comuns. Este 
esforço europeu coordenado contribuirá
para o desenvolvimento do EEI. Terá 
igualmente ligações, se e quando 
necessário, com atividades desenvolvidas 
no contexto do Programa de Saúde para o 
Crescimento e da Parceria Europeia de 
Inovação sobre Envelhecimento Ativo e 
Saudável.

Com vista a maximizar o impacto das 
ações a nível da União, será prestado apoio 
a toda a gama de atividades de investigação 
e inovação. Desde a investigação 
fundamental, passando pela translação dos 
conhecimentos e grandes ensaios e ações 
de demonstração que mobilizam 
investimentos privados, até contratos 
públicos e pré-comerciais para novos 
produtos, serviços e soluções moduláveis, 
que sejam quando necessário 
interoperáveis e apoiados por normas 
definidas e/ou orientações comuns. Este 
esforço europeu coordenado contribuirá 
para o desenvolvimento do EEI. Terá 
igualmente ligações, se e quando 
necessário, com atividades desenvolvidas 
no contexto do Programa de Saúde para o 
Crescimento, da Parceria Europeia de 
Inovação sobre Envelhecimento Ativo e 
Saudável e ações futuras em relação a 
doenças crónicas.

Or. en


