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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Horizonte 2020, como referido na Comunicação da Comissão que acompanha o programa, 
tem por finalidade a execução dos objetivos das iniciativas emblemáticas da União da 
Inovação, centrando-se nos atuais desafios societais e reforçando a ligação ascendente e 
descendente entre investigação e comercialização. Pretende-se também uma maior 
simplificação e o aumento da participação das PME.  Muitos dos desafios societais estão 
relacionados com as atividades da Comissão ENVI, como é o caso do clima, da eficiência 
energética, das energias e transportes limpos, a saúde e a segurança alimentar. O relator 
acolhe favoravelmente a propostas da Comissão, mas pretende reforçar alguns dos aspetos 
abordados.

No parecer em apreço, o relator considerou que uma abordagem holística constituía a melhor 
forma de reforçar as prioridades da Comissão ENVI. Este primeiro relatório deve igualmente 
ser encarado como o início do debate sobre este programa complexo, que se reveste de uma 
importância crucial no que respeita ao aumento do crescimento económico sustentável e 
ecológico na União Europeia, promovendo, em simultâneo, uma sociedade saudável. 
O parecer centra-se essencialmente nos desafios societais e propõe o reforço de alguns aspetos 
relacionados com a saúde, a segurança alimentar, o clima e o ambiente.

Saúde 
Dado o seu elevado valor acrescentado para os tratamentos inovadores, por exemplo no 
domínio da medicina regenerativa, a investigação sobre células estaminais, através da 
exploração de alternativas existentes em relação às células estaminais embrionárias, deve 
continuar a ser apoiada, embora reconhecendo as questões éticas que levanta. Deve também 
ser dada uma atenção especial à investigação e inovação no tratamento de doenças. O apoio 
do setor público em matéria de I&D relacionado com infeções e doenças raras deve aumentar 
e deve promover-se a partilha de conhecimentos. As necessidades dos doentes devem 
estimular a inovação na saúde e o financiamento da I&D. Além disso, a I&D e a inovação em 
saúde ambiental devem ser financiados de forma adequada. 

Segurança alimentar
Propõe-se que os desafios societais relacionados com a segurança alimentar sejam alargados, 
abrindo-se a todos os aspetos da segurança dos alimentos.  

Clima e Ambiente 
O equilíbrio entre os aspetos económicos, sociais e ambientais da investigação e inovação 
deve ser controlado de forma regular e eficaz. Deve reforçar-se o apoio à energia renovável. O 
aumento da eficiência da energia renovável pode torná-la mais interessante do ponto de vista 
económico, combatendo, em simultâneo as alterações climáticas, diminuindo a dependência 
dos combustíveis fósseis e promovendo uma economia hipocarbónica.  

O Horizonte 2020 é um programa-chave que pode auxiliar a UE a diminuir as emissões de 
gases nocivos e de partículas em prol do ambiente e da saúde, sem quaisquer encargos para as 
indústrias ou para Estados-Membros. 

Aspetos horizontais 
É necessário estabelecer uma maior relação entre as iniciativas emblemáticas "União da 
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Inovação" e "Uma Europa eficiente em termos de recursos", por um lado, e o 
programa-quadro Horizonte 2020, por outro, e, por conseguinte, este aspeto é incorporado no 
parecer. A complementaridade entre o programa-quadro Horizonte 2020 e outros 
financiamentos nacionais e da UE deve ser controlada de forma rigorosa, a fim de assegurar o 
máximo benefício dos projetos de I&D e inovação na UE. Além disso, propõe-se também um 
maior aumento da participação das PME, que pode constituir um incentivo para um 
crescimento económico mais ecológico e sustentável.  O relatório aborda igualmente um 
aspeto importante relacionado com os indicadores de desempenho, que permitem controlar a 
execução dos objetivos do Horizonte 2020. 
Outras propostas de alteração que visem a divisão dos orçamentos para a investigação, os 
objetivos na cadeia de inovação e a simplificação serão abordadas futuramente, após o 
próximo debate na Comissão ENVI sobre o programa-quadro Horizonte 2020.
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ALTERAÇÕES
A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer atividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

(25) As terapias com células estaminais 
demonstraram a sua mais-valia em 
determinados casos, em particular no 
âmbito da medicina regenerativa. Por 
conseguinte, a União deve continuar a 
apoiar este tipo de investigação. No 
entanto, a Comissão Europeia reconhece 
as questões éticas que são levantadas pela 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas e não solicita 
explicitamente a sua utilização. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Porém, poderá ser útil 
explorar as alternativas existentes à 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas, nomeadamente 
as células estaminais do sangue do cordão 
umbilical e células estaminais 
pluripotentes induzidas.

Or. en

Justificação

As terapias que recorrem às células estaminais constituem uma excelente alternativa para a 
medicina regenerativa e no tratamento de algumas doenças graves como a diabetes e até 
mesmo o cancro. As células estaminais pluripotentes induzidas e as células estaminais 
obtidas através do sangue do cordão umbilical poderão constituir uma alternativa 
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promissora à investigação eticamente controversa sobre as células estaminais embrionárias. 
Por conseguinte, estas duas alternativas não devem ser descartadas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 apoiará atividades de investigação 
que visem contribuir para os progressos 
científicos, respeitando, no entanto, 
plenamente a diversidade de normas 
bioéticas a nível nacional. Por 
conseguinte, não será financiada 
qualquer atividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

Or. en

Justificação

Estas disposições aplicam-se a qualquer tipo de atividade de investigação, não apenas à 
investigação sobre células estaminais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a saúde, a educação, o espaço, o 
ambiente, a competitividade e as PME, a 
segurança interna, a cultura e meios de 
comunicação e os fundos da política de 
coesão e da política de desenvolvimento 
rural, que podem especificamente 
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reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

contribuir para reforçar as capacidades 
nacionais e regionais de investigação e 
inovação no contexto de estratégias 
nacionais e regionais de especialização 
inteligente. Além disso, deve-se assegurar 
a complementaridade entre o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
programas financiados a nível nacional. 
Essa complementaridade deve ser tida em 
conta pelo Tribunal de Contas Europeu 
quando avaliar a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo. 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e das suas iniciativas 
emblemáticas "União da Inovação" e 
"Uma Europa eficiente em termos de 
recursos", proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, o 
apoio ao crescimento das PME, a criação 
de novas oportunidades de emprego, o 
fomento da inovação gerada pela 
investigação e a garantia da 
competitividade e crescimento sustentável 
da Europa a longo prazo graças a uma 
liderança eficiente do ponto de vista 
energético e da utilização dos recursos e 
com baixas emissões de carbono. 

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União ao exercer um efeito de 
alavanca para a mobilização de um 
financiamento adicional suficiente para a 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Deve, deste modo, apoiar a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Os indicadores de 
desempenho relevantes são definidos na 
introdução do anexo I.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para o crescimento económico 
através da criação de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e com 
reduzidas emissões de carbono, baseada 
no conhecimento e na inovação em toda a 
União ao exercer um efeito de alavanca 
para a mobilização de um financiamento 
adicional suficiente para a investigação, 
desenvolvimento e inovação. Deve, deste 
modo, apoiar a execução da Estratégia 
Europa 2020, das suas iniciativas 
emblemáticas "União da Inovação" e 
"Uma Europa eficiente em termos de 
recursos" e de outras políticas da União, 
bem como a realização e funcionamento do 
Espaço Europeu da Investigação (EEI). Os 
indicadores de desempenho relevantes são 
definidos na introdução do anexo I.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico 
dos Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação 
que sejam proibidas em todos os 

4. As atividades de investigação 
destinadas a desenvolver e melhorar as 
terapias baseadas em células estaminais 
humanas serão apoiadas. Poderá ser 
concedido financiamento para a 
investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
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Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

financiada, dependendo do quadro jurídico 
dos Estados-Membros envolvidos. Em 
particular, será apoiada a investigação 
sobre células estaminais provenientes do 
sangue do cordão umbilical e células 
estaminais pluripotentes induzidas como 
alternativa às células estaminais 
embrionárias.

Or. en

Justificação

As terapias que recorrem às células estaminais constituem uma excelente alternativa para a 
medicina regenerativa e no tratamento de algumas doenças graves como a diabetes e até 
mesmo o cancro. As células estaminais pluripotentes induzidas e as células estaminais 
obtidas através do sangue do cordão umbilical poderão constituir uma alternativa 
promissora à investigação eticamente controversa sobre as células estaminais embrionárias. 
Por conseguinte, estas duas alternativas não devem ser descartadas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Não são financiadas atividades de 
investigação que sejam proibidas em todos 
os Estados-Membros. Não é financiada 
num Estado-Membro qualquer atividade 
que seja nele proibida.

Or. en

Justificação

As terapias que recorrem às células estaminais constituem uma excelente alternativa para a 
medicina regenerativa e no tratamento de algumas doenças graves como a diabetes e até 
mesmo o cancro. As células estaminais pluripotentes induzidas e as células estaminais 
obtidas através do sangue do cordão umbilical poderão constituir uma alternativa 
promissora à investigação eticamente controversa sobre as células estaminais embrionárias. 
Por conseguinte, estas duas alternativas não devem ser descartadas.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Complementaridade com outros programas 
da União

Complementaridade com outros programas 
nacionais e da União

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento nacionais e
da União, incluindo fundos de gestão 
partilhada como os Fundos Estruturais e 
de Coesão. Neste sentido, a Comissão 
desenvolverá os instrumentos adequados 
para avaliar a complementaridade. O 
Tribunal Europeu de Contas terá em 
conta o princípio da complementaridade 
ao avaliar a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 no seu 
relatório anual de quitação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a eficácia das despesas da União destinadas à investigação e à inovação, 
e mesmo que as sinergias com outros programas da União sejam bem-vindas e desejáveis, 
deve-se evitar qualquer duplicação, garantindo uma melhor coordenação entre estes 
programas e o Horizonte 2020. Por conseguinte, a Comissão deve assegurar esta 
coordenação durante o processo de execução.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 20% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en

Justificação

As PME são as que têm mais necessidade de financiamento para as suas atividades de
inovação, pelo que se lhes deve atribuir uma fatia maior do orçamento.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento. 

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento, e contribuir para os 
compromissos internacionais como a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. 

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, a eficiência na utilização dos 
recursos, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de criar no futuro um clima na 
União que propicie um verdadeiro 
aumento da prosperidade e da qualidade 
de vida, será necessário supervisionar, de 
forma periódica e eficaz, o equilíbrio 
entre os aspetos económicos, sociais e 
ambientais durante a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Neste 
sentido, a Comissão criará, 
atempadamente, um mecanismo claro e 
transparente para efetuar esta supervisão.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresenta um relatório e 
procede à difusão dos resultados desse 
acompanhamento.

2. A Comissão apresenta anualmente um 
relatório e procede à difusão dos resultados 
desse acompanhamento, incluindo ao 
Parlamento e ao Conselho.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.3.3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Materiais para aumentar a 
eficiência das energias renováveis
Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações que aumentem a eficiência das 
energias renováveis, como a energia 
fotovoltaica, a energia solar térmica e a 
energia eólica. 

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Com orientação específica, incidindo 
em políticas e setores-chave cruciais para 
enfrentar os desafios societais, reforçando 
a competitividade, apoiando o crescimento 
sustentável, hipocarbónico e inclusivo e 

(2) Com orientação específica, incidindo 
em políticas e setores-chave cruciais para 
enfrentar os desafios societais, reforçando 
a competitividade, apoiando o crescimento 
sustentável, hipocarbónico e inclusivo, 
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proporcionando bens públicos ambientais e 
outros. Esta componente ajudará a União a 
abordar aspetos de investigação e inovação 
de objetivos das políticas setoriais.

fomentando as energias renováveis e 
proporcionando bens públicos ambientais e 
outros. Esta componente ajudará a União a 
abordar aspetos de investigação e inovação 
de objetivos das políticas setoriais.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte II – 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 
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. Atualmente, os 
Estados-Membros despendem 
demasiadamente pouco na prevenção, 
pelo contrário, concentram as despesas no 
tratamento. Esta abordagem impede a 
redução dos encargos com as doenças e, 
por conseguinte, das despesas com o seu 
tratamento, e gera perdas económicas 
para a sociedade no seu todo. A garantia 
da sustentabilidade dos sistemas de saúde 
e de segurança social requer uma 
abordagem que tenha em conta os 
benefícios a longo prazo em termos de 
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poupanças e bem-estar, o que supõe um 
apoio maior à investigação destinada a 
desenvolver instrumentos eficazes de 
prevenção.

Or. en

Alteração 18

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, perturbações da 
saúde reprodutiva 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 19

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte II – 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.

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose, malária e as doenças 
negligenciadas) 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. O 
ressurgimento de antigas doenças 
infecciosas, incluindo a tuberculose, na 
Europa e o aumento da prevalência de 
doenças evitáveis por vacinação nos 
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países desenvolvidos ilustram claramente 
a necessidade de uma abordagem 
abrangente e de mais apoios públicos à 
I&D. Deve-se também estar preparado 
para epidemias emergentes e para a ameaça 
do aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As doenças raras continuam a 
representar um desafio importante para a 
UE e para os Estados-Membros. Existem 
entre 6 mil a 8 mil doenças raras que 
afetam aproximadamente 30 milhões de 
pessoas em toda a UE. Faltam ainda 
conhecimentos científicos e especializados 
relevantes que possam fundamentar o 
desenvolvimento de terapias inovadoras e 
mais eficazes para os pacientes afetados 
por doenças raras. De facto, atualmente, 
existem poucas (ou não existem de todo) 
alternativas terapêuticas para a maioria 
destes pacientes. O apoio europeu à 
cooperação pode ajudar a assegurar que 
os conhecimentos possam ser partilhados 
e os recursos sejam combinados tão 
eficientemente quanto possível, para se 
abordar de modo eficaz e em toda a UE a 
problemática das doenças raras.

Or. en

Justificação

A Comissão estabeleceu o objetivo de desenvolver 200 novas terapias no contexto do 
consórcio internacional sobre doenças raras. No entanto, devido ao escasso número de 
pacientes por doença, o interesse económico pela investigação e pelo desenvolvimento de 
novos medicamentos órfãos é reduzido. Por conseguinte, o financiamento público 
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contribuiria para atenuar esta realidade e funcionaria como um catalisador de investimento 
privado. A colaboração em investigação é fundamental para assegurar que os 
conhecimentos, embora escassos, possam ser partilhados e os recursos sejam combinados tão 
eficientemente quanto possível, para se abordar de modo eficaz e em toda a UE a 
problemática das doenças raras.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 1

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. Os 
próprios Estados-Membros não dispõem, 
com frequência, dos recursos necessários 
para responder de forma mais eficaz. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu, com o apoio de um compromisso 
financeiro adequado, 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. 

Or. en

Alteração 22

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 

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 
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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.

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 endémicas.

Or. en

Alteração 23

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 cortes 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 cooperação 
transnacional entre investigadores, a fim 
de adquirir a massa crítica e os 
conhecimentos especializados necessários,
o desenvolvimento de cortes 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 
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e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida. 

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 4

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. 
Complementará e criará igualmente 
sinergias, 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.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as intervenções no domínio do 
comportamento que abordem os fatores de 
risco e as vacinas, de uma vigilância eficaz 
da saúde e das doenças e da preparação 
para as mesmas, assim como de programas 
de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de cortes em larga escala é também 
essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos. 

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados por 
um maior conhecimento a nível molecular 
das doenças graças à investigação 
biomédica, pela compreensão das suas 
determinantes, causas, processos e 
impactos, bem como dos fatores 
subjacentes como o bom estado de saúde e 
o bem-estar. A utilização dos resultados da 
investigação biomédica para desenvolver 
uma medicina estratificada e 
personalizada é uma ferramenta poderosa 
para facilitar um tratamento de doenças 
que seja adaptado à constituição genética 
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do paciente e ao tipo concreto de doença, 
aumentando, deste modo, a eficácia dos 
cuidados e evitando custos desnecessários 
para os sistemas de cuidados de saúde. A 
efetiva compilação e partilha de dados e a 
ligação desses dados com estudos de cortes
em larga escala é também essencial, tal 
como a tradução em tempo útil dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos. 

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, evitando, no 
entanto, uma duplicação desnecessária 
das atividades de investigação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima e a pobreza), 
melhoria da promoção da saúde e da 
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doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças;
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras. 

prevenção de doenças; compreensão das 
doenças e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de 
melhores vacinas preventivas; utilização de 
medicina in silico para melhorar a previsão 
e gestão de doenças; melhoria do 
tratamento das doenças, incidindo no 
desenvolvimento de uma medicina 
estratificada/personalizada e de 
medicamentos órfãos; transferência mais 
rápida e eficaz de conhecimentos 
resultantes da investigação básica para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis através do fomento da 
investigação transnacional de alta 
qualidade; recurso a soluções 
informáticas avançadas para melhorar a 
compilação, a partilha, a comparação e
utilização uso de dados relativos à saúde; 
incentivo ao envelhecimento em atividade, 
vida autónoma e assistida; melhoria dos 
cuidados paliativos, da saúde reprodutiva 
e capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde, incluindo o 
desenvolvimento e uma aplicação mais 
ampla das soluções de saúde em linha, e 
redução das desigualdades mediante 
processos decisórios baseados em dados 
factuais e difusão das melhores práticas e 
tecnologias e abordagens inovadoras.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Considerando as graves e, em grande 
medida, irreversíveis alterações que 
elementos importantes do sistema 
climático da Terra estão a sofrer, é 
necessário ter em conta todas as fontes 
responsáveis pelo aquecimento global e 
todas as opções de mitigação. Além de 
uma redução considerável das emissões 
de CO2, as estratégias de ação rápida, 
como a diminuição dos 
hidrofluorocarbonetos, do carbono preto, 
do ozono troposférico ou o sequestro 
biológico, podem produzir os resultados 
mais rápidos para dar resposta às 
alterações climáticas dentro de décadas 
ou mais cedo.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. A fim de responder aos desafios 
futuros que o sistema europeu de 
cuidados de saúde enfrentará e assegurar 
os objetivos mencionados, a União deve 
afetar um financiamento adequado para 
as atividades de investigação e inovação 
neste âmbito. Para este fim, deve-se 
atribuir pelo menos 12 % do orçamento 
total do Programa-Quadro Horizonte 
2020 para responder a este desafio 
societal.
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Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. SEGURANÇA ALIMENTAR, 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 
INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
MARÍTIMA E BIOECONOMIA

2. SEGURANÇA ALIMENTAR, 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 
AMBIENTE MARINHO E 
BIOECONOMIA

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Energias renováveis
As atividades concentrar-se-ão na 
investigação de tecnologias de energias 
renováveis, como a energia fotovoltaica, 
solar, térmica e eólica, a fim de melhorar 
a sua eficiência e reduzir os seus custos, 
aumentando, deste modo, a sua 
competitividade no mercado. 

Or. en



PA\900056PT.doc 25/26 PE487.915v01-00

PT

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte III – ponto 5.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Combate e adaptação às alterações 
climáticas

(a) Combate e adaptação às alterações 
climáticas

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis; avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos e que apoiem 
políticas de atenuação.

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases e partículas de curta duração com 
efeito de estufa, realçando soluções 
ecológicas tanto tecnológicas como não 
tecnológicas mediante a produção de dados 
factuais que permitam adotar ações 
informadas, efetivas e de forma atempada, 
bem como a ligação em rede das 
necessárias competências. As atividades 
incidirão em: melhorar a compreensão das 
alterações climáticas e dos riscos 
associados a fenómenos extremos e a 
alterações abruptas; nas interações entre 
o ozono e o clima; na disponibilidade de 
projeções climáticas fiáveis; avaliar os 
impactos a nível global, regional e local e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção de riscos 
inovadoras e eficazes em termos de custos 
que apoiem políticas de atenuação e 
definam estratégias de ação rápida para 
dar resposta, dentro de poucas décadas, às 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Desenvolvimento de sistemas de (e) Desenvolvimento de sistemas de 
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observação e informação globais 
abrangentes e sustentados

observação e informação globais 
abrangentes e sustentados

O objetivo é garantir a disponibilização das 
informações e dados a longo prazo 
necessários para enfrentar este desafio. As 
atividades incidirão nas capacidades, 
tecnologias e infraestruturas de dados para 
a observação e monitorização da Terra que 
possam continuamente disponibilizar 
informações, previsões e projeções 
atempadas e precisas. Será incentivado o 
acesso livre, aberto e ilimitado a dados e 
informações interoperáveis.

O objetivo é garantir a disponibilização das 
informações e dados a longo prazo 
necessários para enfrentar este desafio. As 
atividades incidirão nas capacidades, 
tecnologias e infraestruturas de dados para 
a observação e monitorização da Terra, 
tanto através da teledeteção como a partir 
de medições no terreno, de que possam 
continuamente disponibilizar informações 
e permitir previsões e projeções atempadas 
e precisas. Será incentivado o acesso livre, 
aberto e ilimitado a dados e informações 
interoperáveis.
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