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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

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

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
programa Saúde para o Crescimento, o terceiro programa plurianual de ação da UE no 
domínio da saúde para o período 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0709),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, e o n.º 5 do artigo 168.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0399/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 23 de fevereiro de 
20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de...2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, bem como da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Sublinha que poderá ser necessário adaptar os montantes relativos a este processo 
legislativo em função da dotação disponibilizada para o programa Saúde para o 
Crescimento, no contexto das negociações atuais sobre o quadro financeiro plurianual;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
2 ...
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO

institui o programa Saúde para o
Crescimento, o terceiro programa 
plurianual de ação da UE no domínio da 
saúde para o período 2014-2020

institui o programa Saúde e Crescimento, o 
terceiro programa plurianual de ação da 
UE no domínio da saúde para o período 
2014-2020
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr

Justificação

A saúde não se limita apenas a uma lógica de crescimento. Convém por isso substituir o 
título "A saúde para o crescimento" separando estas duas noções. "Saúde e crescimento" 
parece mais apropriado.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É necessário um esforço continuado 
para satisfazer as exigências estabelecidas 
no artigo 168.º do Tratado. A promoção da 
saúde a nível da UE faz parte integrante da 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo». O facto de manter as pessoas 
saudáveis e ativas durante mais tempo terá 
efeitos positivos sobre a saúde em geral e 
um impacto positivo sobre a produtividade 
e a competitividade, reduzindo 
simultaneamente as pressões sobre os 
orçamentos nacionais. A inovação na saúde 
contribui para dar resposta ao desafio da 

(2) É necessário um esforço continuado 
para satisfazer as exigências estabelecidas 
no artigo 168.º do Tratado. A promoção da 
saúde a nível da UE faz parte integrante da 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo». O fato de manter as pessoas 
saudáveis e ativas durante mais tempo terá 
efeitos positivos sobre a saúde em geral e 
um impacto positivo sobre a produtividade 
e a competitividade, reduzindo 
simultaneamente as pressões sobre os 
orçamentos nacionais. O apoio e o 
reconhecimento da inovação na saúde 
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sustentabilidade do setor no contexto da 
evolução demográfica e as ações 
destinadas a reduzir as desigualdades em 
matéria de saúde são importantes para 
alcançar o «crescimento inclusivo». É, 
neste contexto, adequado estabelecer um 
«Programa de Saúde para o Crescimento», 
o terceiro programa de ação da UE em 
matéria de saúde (2014-2020) (a seguir 
denominado «o programa»).

contribuem para dar resposta ao desafio da 
sustentabilidade do setor no contexto da 
evolução demográfica e as ações 
destinadas a reduzir as desigualdades em 
matéria de saúde são importantes para 
alcançar o «crescimento inclusivo». É,
neste contexto, adequado estabelecer um 
«Programa de Saúde para o Crescimento», 
o terceiro programa de ação da UE em 
matéria de saúde (2014-2020) (a seguir 
denominado «o programa»).

Or. fr

Justificação

A inovação deve ser incentivada com medidas adequadas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A inovação no domínio da saúde em 
termos de produtos e serviços, de 
organização e de prestação de cuidados 
tem potencial para melhorar a qualidade 
dos cuidados aos doentes, dar resposta a 
necessidades ainda não atendidas e, ao 
mesmo tempo, melhorar a relação 
custo/eficiência e a sustentabilidade dos 
cuidados. Por conseguinte, o programa 
deverá facilitar a adoção da inovação nos 
cuidados de saúde.

(7) A inovação no domínio da saúde em 
termos de produtos e serviços, de 
organização e de prestação de cuidados 
tem potencial para melhorar a qualidade 
dos cuidados aos doentes, dar resposta a 
necessidades ainda não atendidas e, ao 
mesmo tempo, melhorar a relação 
custo/eficiência e a sustentabilidade dos 
cuidados. Por conseguinte, o programa 
deverá facilitar a adoção da inovação nos 
cuidados de saúde e promover a
instauração de uma política industrial que 
vise desenvolver as indústrias da saúde na 
União.

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve instaurar, em parceria com todos os atores, uma verdadeira política 
industria que vise a apoiar e desenvolver a investigação e a inovação no setor da saúde.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) No contexto de uma sociedade em 
envelhecimento, os investimentos bem 
orientados para promover a saúde e 
prevenir as doenças podem aumentar o 
número de «anos de vida saudável» e, 
assim, permitir que as pessoas mais velhas 
continuem a trabalhar. As doenças crónicas 
são responsáveis por mais de 80 % da 
mortalidade prematura na UE. Ao 
identificar, divulgar e promover a adoção 
das melhores práticas validadas para 
medidas de prevenção eficientes centradas 
nos principais fatores de risco, 
designadamente o tabagismo, o abuso do 
álcool e a obesidade, bem como no 
VIH/SIDA, o programa contribuirá para a 
prevenção de doenças e a promoção da 
saúde, tendo igualmente em conta fatores 
subjacentes de natureza social e ambiental.

(10) No contexto de uma sociedade em 
envelhecimento, os investimentos bem 
orientados para promover a saúde e 
prevenir as doenças podem aumentar o 
número de «anos de vida saudável» e, 
assim, permitir que as pessoas mais velhas 
continuem a trabalhar. As doenças crónicas 
são responsáveis por mais de 80 % da 
mortalidade prematura na UE. Ao 
identificar, divulgar e promover a adoção 
das melhores práticas validadas para 
medidas de prevenção eficientes centradas 
nos principais fatores de risco, 
designadamente o tabagismo, o abuso do 
álcool, o sedentarismo, os 
comportamentos alimentares errados, e a 
obesidade, o programa contribuirá para a 
prevenção de doenças, nomeadamente as 
que provocam a alteração, senão a perda, 
das funções cognitivas e físicas, e a 
promoção da saúde, tendo igualmente em 
conta fatores subjacentes de natureza social 
e ambiental.

Or. fr

Justificação

Todos os fatores de risco devem ser analisados para a prevenção correta e eficaz de doenças 
crónicas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O programa deve ser executado no 
pleno respeito pelo princípio da 

(23) O programa deve ser executado no 
pleno respeito pelo princípio da 
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transparência e com um equilíbrio razoável 
entre os seus diferentes objetivos. Devem 
ser selecionadas e financiadas pelo 
programa ações abrangidas pelos objetivos 
específicos do programa com um claro 
valor acrescentado europeu. Os programas 
de trabalho anuais devem estabelecer, 
designadamente, os critérios essenciais de 
seleção aplicáveis aos beneficiários 
potenciais, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, a fim de 
assegurar que aqueles têm capacidade 
financeira e operacional para realizar as 
atividades financiadas ao abrigo do 
programa e, se for caso disso, os elementos 
de prova necessários para demonstrar a sua 
independência.

transparência. A distribuição dos recursos 
orçamentais entre os objetivos deve ser 
proporcional aos benefícios esperados no 
que respeita à melhoria da saúde dos 
cidadãos europeus. Convém por isso 
evitar a hierarquização dos vários 
objetivos do programa.  Devem ser 
selecionadas e financiadas pelo programa 
ações abrangidas pelos objetivos 
específicos do programa com um claro 
valor acrescentado europeu. Os programas 
de trabalho anuais devem estabelecer, 
designadamente, os critérios essenciais de 
seleção aplicáveis aos beneficiários 
potenciais, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, a fim de 
assegurar que aqueles têm capacidade 
financeira e operacional para realizar as 
atividades financiadas ao abrigo do 
programa e, se for caso disso, os elementos 
de prova necessários para demonstrar a sua 
independência.

Or. fr

Justificação

A classificação de objetivos e a atribuição de uma dotação predefinida para cada um 
poderão resultar na limitação do âmbito de certos projetos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O programa Saúde para o Crescimento tem 
por objetivos gerais ajudar os 
Estados-Membros a incentivar a inovação 
nos cuidados de saúde e reforçar a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, 
melhorar a saúde dos cidadãos da UE e 
protegê-los das ameaças sanitárias 
transfronteiriças.

O programa Saúde para o Crescimento tem 
por objetivos gerais ajudar os 
Estados-Membros a incentivar a inovação 
nos cuidados de saúde e reforçar a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, 
responder aos desafios sanitários, sociais 
e económicos devidos ao envelhecimento 
da população e o aumento das doenças 
crónicas, e também melhorar a saúde dos 
cidadãos da UE e protegê-los das ameaças 
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sanitárias transfronteiriças.

Or. fr

Justificação

Esta mudança na estrutura demográfica coloca um certo número de questões de desafios, 
tanto para a economia como para a sociedade.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será medido, nomeadamente, 
através do aumento do número de 
Estados-Membros que utilizem os 
instrumentos e mecanismos desenvolvidos 
e as orientações formuladas.

Este objetivo será medido, nomeadamente, 
através dos resultados registados pelos 
sistemas de saúde dos Estados-Membros. 

Or. fr

Justificação

Os objetivos do programa devem ser analisados ao em função de indicadores relevantes, tal 
como os resultados em termos de esperança de vida nos diferentes Estados-Membros.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3) Identificar, divulgar e promover a 
adoção das melhores práticas validadas 
para medidas de prevenção eficientes 
atacando os principais fatores de risco, a 
saber: tabagismo, abuso do álcool e 
obesidade, bem como o VIH/SIDA, com 
uma especial incidência na dimensão 
transfronteiriça, a fim de prevenir doenças 
e favorecer uma boa saúde.

3) Identificar, divulgar e promover a 
adoção das melhores práticas validadas 
para medidas de prevenção eficientes 
atacando os principais fatores de risco, a 
saber: tabagismo, abuso do álcool, 
comportamentos alimentares errados, 
sedentarismo e obesidade, com uma 
especial incidência na dimensão 
transfronteiriça, a fim de prevenir doenças 
e promover uma boa saúde
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Or. fr

Justificação

Todos os fatores de risco devem ser analisados tendo em vista uma prevenção correta e eficaz 
de doenças crónicas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será medido, nomeadamente, 
através do aumento do número de 
Estados-Membros envolvidos na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças com 
recurso às melhores práticas validadas.

Este objetivo será medido, nomeadamente,
através do aumento do número de ações e 
medidas legislativas tomadas pelos 
Estados-Membros envolvidos na promoção 
da saúde e na prevenção de doenças 
crónicas.

Or. fr

Justificação

Os objetivos do programa devem ser analisados em função de indicadores relevantes nos 
diferentes Estados-Membros.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos referidos no artigo 3.º devem 
ser realizados através das ações 
enumeradas a seguir e de acordo com as 
prioridades estabelecidas no programa de 
trabalho a que se refere o artigo 11.º do 
presente regulamento.

Os objetivos referidos no artigo 3.º devem 
ser realizados através das ações 
enumeradas no anexo I e de acordo com as 
prioridades estabelecidas no programa de 
trabalho a que se refere o artigo 11.º do 
presente regulamento.

1) Contribuir para sistemas de saúde 
inovadores e sustentáveis:
1.1. Desenvolver a cooperação na UE em 
matéria de avaliação das tecnologias da 
saúde no contexto da Diretiva 2011/24/UE 
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relativa ao exercício dos direitos dos 
doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços; 
1.2. Promover a adoção da inovação na 
saúde e a e-Saúde através do aumento da 
interoperabilidade das aplicações de e-
Saúde;
1.3. Apoiar a sustentabilidade dos 
recursos humanos no setor da saúde da 
UE promovendo a previsão e o 
planeamento eficazes e estratégias de 
recrutamento e retenção eficientes;
1.4. Disponibilizar competências 
especializadas para ajudar os 
Estados-Membros a levar a efeito as 
reformas dos respetivos sistemas de 
saúde;
1.5 Apoiar a Parceria de Inovação 
Europeia para um Envelhecimento Ativo 
e Saudável, um projeto-piloto no âmbito 
da iniciativa emblemática «União da 
Inovação» no quadro da estratégia 
«Europa 2020»; 
1.6 Apoiar as ações necessárias ou que 
contribuam para a realização dos 
objetivos da legislação da UE nos 
domínios dos dispositivos médicos, bem 
como da e-Saúde e das disposições em 
matéria de avaliação das tecnologias da 
saúde na legislação sobre cuidados de 
saúde transfronteiriços;
1.7 Promover um sistema de 
conhecimentos em matéria de saúde, 
incluindo comités científicos, a fim de 
contribuir para a tomada de decisões com 
base em dados concretos.
2) Melhorar o acesso dos cidadãos da UE 
a cuidados de saúde de melhor qualidade 
e mais seguros: 
2.1. Instituir a acreditação e apoiar as 
redes europeias de referência; 
2.2. Apoiar a ação em matéria de doenças 
raras, incluindo a criação de redes 
europeias de referência (em conformidade 
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com o ponto 2.1), de informação e de 
registos com base nos critérios comuns de 
acreditação;
2.3. Reforçar a colaboração em matéria 
de segurança dos doentes e qualidade dos 
cuidados de saúde, aumentando a 
disponibilidade de informação aos 
doentes, o intercâmbio das melhores 
práticas e o desenvolvimento de 
orientações; apoiar a ação em matéria de 
cuidados e investigação para as doenças 
crónicas, incluindo a elaboração de 
orientações europeias;
2.4. Elaborar orientações para melhorar a 
utilização prudente de agentes 
antimicrobianos na medicina humana e 
reduzir as práticas que aumentem a 
resistência antimicrobiana;
2.5. Apoiar as ações necessárias ou que 
contribuam para a realização dos 
objetivos da legislação da UE em matéria 
de tecidos e células, sangue, órgãos, 
direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
medicamentos;
2.6. Promover um sistema de 
conhecimentos em matéria de saúde, a 
fim de contribuir para a tomada de
decisões com base em dados concretos.
3) Promover a saúde e prevenir as 
doenças:
3.1 Intercambiar as melhores práticas em 
aspetos sanitários fundamentais, tais 
como a prevenção do tabagismo, o abuso 
do álcool e a obesidade;
3.2. Apoiar a prevenção das doenças 
crónicas, incluindo o cancro, mediante 
partilha de conhecimentos e de melhores 
práticas e desenvolvimento de atividades 
conjuntas;
3.3. Apoiar as ações necessárias ou que 
contribuam para a realização dos 
objetivos da legislação da UE em matéria 
de produtos do tabaco e publicidade a 
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estes produtos;
3.4. Promover um sistema de 
conhecimentos em matéria de saúde, a 
fim de contribuir para a tomada de 
decisões com base em dados concretos.
4) Proteger os cidadãos das ameaças 
sanitárias transfronteiriças:
4.1. Reforçar a prontidão e a resposta 
para ameaças sanitárias transfronteiriças 
graves;
4.2. Melhorar a capacidade de avaliação 
dos riscos através do reforço das 
competências científicas e do inventário 
das avaliações existentes;
4.3. Apoiar o reforço da capacidade de 
combate às ameaças sanitárias nos 
Estados-Membros, nomeadamente, 
através do desenvolvimento do 
planeamento e da coordenação da 
prontidão e da resposta, de estratégias 
comuns em matéria de vacinação, da 
elaboração de orientações e de 
mecanismos para o aprovisionamento 
conjunto de contramedidas médicas;
4.4. Apoiar as ações necessárias ou que 
contribuam para a realização dos 
objetivos da legislação da UE em matéria 
de doenças transmissíveis e outras 
ameaças sanitárias;
4.5. Promover um sistema de 
conhecimentos em matéria de saúde, a 
fim de contribuir para a tomada de 
decisões com base em dados concretos. 
No anexo I figura uma descrição mais 
pormenorizada do conteúdo que estas 
ações poderão assumir. Apresenta-se uma 
lista indicativa da legislação pertinente no 
anexo II do presente regulamento.

Apresenta-se uma lista indicativa da 
legislação pertinente no anexo II do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Não é necessário repetir no artigo 4.° a lista de ações elegíveis transcritas ao pormenor no 
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anexo I.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações com um claro valor acrescentado 
europeu cofinanciadas por outros 
organismos públicos ou privados, tal como 
referido no artigo 8.º, n.º 1, incluindo 
organizações internacionais ativas no 
domínio da saúde e, no caso destas últimas, 
se for caso disso, sem convite à 
apresentação de propostas prévio, desde 
que devidamente justificado nos programas 
de trabalho anuais;

b) Ações com um claro valor acrescentado 
europeu cofinanciadas por outros 
organismos públicos ou privados, tal como 
referido no artigo 8.º, n.º 1, incluindo 
organizações internacionais ativas no 
domínio da saúde e, no caso destas últimas, 
se for caso disso, sem convite à 
apresentação de propostas prévio, desde 
que devidamente justificado nos programas 
de trabalho anuais, em conformidade com 
o Regulamento Financeiro da UE e as 
respetivas normas de execução;

Or. fr

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As ações cofinanciadas por organizações 
internacionais ativas no domínio da saúde 
sem anterior convite à apresentação de 
proposta devidamente justificado.

g) As ações cofinanciadas por organizações 
internacionais ativas no domínio da saúde 
sem anterior convite à apresentação de 
proposta devidamente justificado, em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro da UE e as respetivas normas 
de execução.

Or. fr
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

1.3. Profissionais de saúde: desenvolver 
uma previsão e um planeamento eficazes 
dos recursos humanos no setor da saúde em 
termos de números, âmbito das práticas e 
competências, monitorizar a mobilidade 
(no interior da União) e a migração dos 
profissionais de saúde, elaborar estratégias 
eficientes de recrutamento e retenção e de 
desenvolvimento das capacidades.

1.3. Profissionais de saúde: desenvolver 
uma previsão e um planeamento eficazes 
dos recursos humanos no setor da saúde em 
termos de números, âmbito das práticas e 
adequação entre as formações e as 
competências necessárias, monitorizar a 
mobilidade (no interior da União) e a 
migração dos profissionais de saúde, 
elaborar estratégias eficientes de 
recrutamento e retenção e de 
desenvolvimento das capacidades, tendo 
em consideração a problemática da 
dependência e do envelhecimento das 
populações e avaliando regularmente 
estas novas necessidades.

Or. fr

Justificação

Deve dar-se uma atenção especial à formação do pessoal de saúde graças ao 
desenvolvimento de uma estratégia eficaz que permita otimizar a excelência e responder às 
diversas necessidades dos profissionais na União Europeia.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4. Tomada de decisões sobre as reformas 
dos sistemas de saúde: criar um mecanismo 
de partilha de conhecimentos 
especializados a nível da União, com vista 
a oferecer um aconselhamento sólido com 
base em dados concretos em matéria de 
investimento eficaz e eficiente no domínio 
da saúde pública e dos sistemas de saúde. 
Facilitar a adoção dos resultados dos 

1.4. Tomada de decisões sobre as reformas 
dos sistemas de saúde: criar um mecanismo 
de partilha de conhecimentos 
especializados a nível da União, com vista 
a oferecer um aconselhamento sólido com 
base em dados concretos em matéria de 
investimento eficaz e eficiente no domínio 
da saúde pública e dos sistemas de saúde, 
promovendo simultaneamente a 
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projetos de investigação financiados no 
âmbito do 7.º Programa-Quadro e, a mais 
longo prazo, das atividades que serão 
desenvolvidas nos futuro programa de 
investigação e inovação 2014-2020 
(Horizonte 2020).

competitividade dos atores. Facilitar a 
adoção dos resultados dos projetos de 
investigação financiados no âmbito do 7.º 
Programa-Quadro e, a mais longo prazo, 
das atividades que serão desenvolvidas nos 
futuro programa de investigação e 
inovação 2014-2020 (Horizonte 2020).

Or. fr

Justificação

As reformas dos sistemas de saúde devem ser feitas tendo em consideração as perspetivas a 
médio e longo prazo dos atores sociais e económicos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5

Texto da Comissão Alteração

1.5. Apoio à Parceria de Inovação Europeia 
para um Envelhecimento Ativo e Saudável 
nos seus três temas: inovação em matéria 
de sensibilização, prevenção e diagnóstico 
precoce; inovação em matéria de 
tratamentos e cuidados; e inovação para o 
envelhecimento ativo e a autonomia.

1.5. Apoio à Parceria de Inovação Europeia 
para um Envelhecimento Ativo e Saudável 
nos seus três temas: inovação em matéria 
de sensibilização, prevenção e diagnóstico 
precoce; inovação em matéria de 
tratamentos e cuidados, nomeadamente os 
relativos a doenças neurodegenerativas; e 
inovação para o envelhecimento ativo e a 
autonomia.

Or. fr

Justificação

Esta parceria deve também acelerar a obtenção de soluções inovadoras em matéria de 
tratamentos e cuidados para as doenças neurodegenerativas.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – subponto 2.4

Texto da Comissão Alteração

2.4. Segurança: melhorar a utilização 2.4. Segurança: melhorar a utilização 



PE486.116v02-00 18/25 PR\899810PT.doc

PT

prudente de agentes antimicrobianos nos 
medicamentos e reduzir as práticas que 
aumentem a resistência antimicrobiana;
reduzir o ónus das infeções resistentes e 
das infeções nosocomiais e garantir a 
disponibilidade de agentes antimicrobianos 
eficazes.

prudente de agentes antimicrobianos nos 
medicamentos e reduzir as práticas que 
aumentem a resistência antimicrobiana, 
nomeadamente em meio hospitalar;
reduzir o ónus das infeções resistentes e 
das infeções nosocomiais e garantir a 
disponibilidade de agentes antimicrobianos 
eficazes, nomeadamente pelo exame 
meticuloso da dosagem destes últimos, da 
duração dos tratamentos e da associação 
a outros medicamentos. 

Or. fr

Justificação

É necessário concentrar esforços no meio hospitalar onde a propagação de infeções pode ser 
evitada pela implementação de medidas sanitárias específicas. Estas medidas terão o duplo 
efeito de limitar o número de infeções e de limitar o consumo de antibióticos e o 
desenvolvimento de resistências a estes antibióticos. 

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – subponto 2.6

Texto da Comissão Alteração

2.6. Promoção de um sistema de 
conhecimentos em matéria de saúde com 
vista a contribuir para a tomada de decisões 
baseada em dados concretos, incluindo a 
recolha e a análise de dados sanitários e 
uma ampla divulgação dos resultados do 
programa.

Promoção de um sistema de conhecimentos 
em matéria de saúde com vista a contribuir 
para a tomada de decisões baseada em 
dados concretos, incluindo a recolha e a 
análise de dados sanitários e uma ampla 
divulgação dos resultados do programa, e 
apoio aos esforços de atualização regular 
destes dados e melhoria da 
comparabilidade destes últimos entre os 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A falta de dados comparáveis entre os Estados-Membros da União Europeia é um obstáculo 
importante à realização de políticas social e economicamente eficazes e sustentáveis em 
matéria de saúde.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – subponto 2.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.6-A. Apoio ao desenvolvimento de uma 
política industrial europeia que favoreça a 
competitividade das indústrias da saúde 
com vista a melhorar a inovação e o 
acesso a medicamentos mais seguros e 
mais eficazes para os doentes.

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve instaurar, em parceria com todos os atores, uma verdadeira política 
industrial que vise a apoiar e desenvolver a investigação e a inovação no setor da saúde.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – subponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

3.1. Medidas de promoção e de prevenção 
eficientes: serão incluídas ações para a 
criação de redes e de parcerias pan-
europeias envolvendo um vasto leque de 
intervenientes em ações de comunicação e 
sensibilização sobre questões de saúde 
fundamentais, tais como a prevenção do 
tabagismo, o abuso do álcool e a luta 
contra a obesidade, com ênfase na 
dimensão transfronteiriça e nos 
Estados-Membros com pouca ou nenhuma 
ação nestas questões.

3.1. Medidas de promoção e de prevenção 
eficientes: serão incluídas ações para a 
criação de redes e de parcerias pan-
europeias envolvendo um vasto leque de 
intervenientes em ações de comunicação e 
sensibilização sobre questões de saúde 
fundamentais, tais como a prevenção do 
tabagismo, o abuso do álcool, bem como os 
comportamentos alimentares errados e o 
sedentarismo no âmbito da luta contra a 
obesidade,  com ênfase na dimensão 
transfronteiriça e nos Estados-Membros 
com pouca ou nenhuma ação nestas 
questões.

Or. fr
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Justificação

Todos os fatores de risco devem ser analisados tendo em vista a prevenção correta e eficaz de 
doenças crónicas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – subponto 3.2

Texto da Comissão Alteração

3.2. Doenças crónicas: apoiar a cooperação 
e a ligação em rede à escala europeia em 
matéria de prevenção e de melhoria da 
capacidade de resposta às doenças 
crónicas, incluindo o cancro, através da 
partilha de conhecimentos, das boas 
práticas e do desenvolvimento de 
atividades conjuntas em matéria de 
prevenção. Cancro: prosseguir o trabalho 
já encetado; criar um sistema europeu de 
informação sobre o cancro com dados 
comparáveis; apoiar o rastreio do cancro, 
incluindo mecanismos de acreditação 
voluntários; apoiar o desenvolvimento de 
orientações europeias para a prevenção 
sempre que existam grandes desigualdades.

3.2.  Doenças crónicas: apoiar a 
cooperação e a ligação em rede à escala 
europeia em matéria de prevenção e de 
melhoria da capacidade de resposta às 
doenças crónicas, através da partilha de 
conhecimentos, das boas práticas e do 
desenvolvimento de atividades conjuntas 
em matéria de prevenção. Prosseguir o 
trabalho já encetado; criar um sistema 
europeu de informação sobre as doenças 
crónicas com dados comparáveis; apoiar o 
rastreio das doenças crónicas, incluindo 
mecanismos de acreditação voluntários; 
apoiar o desenvolvimento de orientações 
europeias para a prevenção sempre que 
existam grandes desigualdades.

Or. fr

Justificação

Todas as doenças crónicas, e não apenas o cancro, devem ser sujeitas a medidas de 
cooperação europeia para a prevenção.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – subponto 3.4

Texto da Comissão Alteração

Promoção de um sistema de conhecimentos 
em matéria de saúde com vista a contribuir 
para a tomada de decisões baseada em 
dados concretos, incluindo a recolha e a 

3.4. Promoção de um sistema de 
conhecimentos em matéria de saúde com 
vista a contribuir para a tomada de decisões 
baseada em dados concretos, incluindo a 
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análise de dados sanitários e uma ampla 
divulgação dos resultados do programa.

recolha e a análise de dados sanitários e 
uma ampla divulgação dos resultados do 
programa, e apoio aos esforços de 
atualização regular destes dados e 
melhoria da comparabilidade destes 
últimos entre os Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A falta de dados comparáveis entre Estados-Membros da União Europeia é um obstáculo 
importante à realização de políticas social e economicamente eficazes e sustentáveis em 
matéria de saúde.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – subponto 4.3

Texto da Comissão Alteração

4.3. Apoio ao reforço das capacidades para 
combater as ameaças sanitárias nos 
Estados-Membros: desenvolver a 
planificação da prontidão e da resposta, a 
coordenação no domínio da saúde pública, 
estratégias comuns em matéria de 
vacinação; desenvolver orientações sobre 
medidas de proteção numa situação de 
emergência, diretrizes sobre informação e 
guias de boas práticas; criar um novo 
mecanismo para o aprovisionamento 
conjunto de contramedidas médicas; 
desenvolver estratégias de comunicação 
comuns.

4.3. Apoio ao reforço das capacidades para 
combater as ameaças sanitárias nos 
Estados-Membros:  desenvolver a 
planificação da prontidão e da resposta, a 
coordenação no domínio da saúde pública, 
estratégias comuns em matéria de 
vacinação, incluindo a implementação de 
uma cobertura vacinal ideal para lutar 
eficazmente contra a recrudescência de 
doenças infecciosas; desenvolver 
orientações sobre medidas de proteção 
numa situação de emergência, diretrizes 
sobre informação e guias de boas práticas;
criar um novo mecanismo para o 
aprovisionamento conjunto de 
contramedidas médicas; desenvolver 
estratégias de comunicação comuns.

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve tomar medidas pró-ativas seguindo estratégias comuns na área da 
vacinação, implementando uma cobertura vacinal ideal.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O programa Saúde para o Crescimento dispõe de uma dotação global de 446 milhões de euros 
para o período 2010-2020, ou seja, mais de 60 milhões de euros por ano. O seu objetivo é o de 
se focar nas principais matérias para as quais a ação da União Europeia pode trazer um 
verdadeiro valor acrescentado no campo da saúde.  Insere-se na estratégia Europa 2020 e visa 
incentivar a inovação nos cuidados de saúde e assegurar a sustentabilidade dos mesmos, 
melhorando o bem-estar dos cidadãos europeus. 

Estes financiamentos complementam um certo número de medidas relativas à saúde através 
dos fundos estruturais e do programa-quadro em matéria de investigação e inovação 2014-
2020.  Em comparação com o período anterior (2007-2013), o programa beneficia de um 
aumento de 5,7%. 

Os potenciais candidatos a financiamentos são as autoridades locais, os organismos públicos e 
privados, as organizações internacionais e as organizações não-governamentais, através do 
cofinanciamento. É fundamental que os procedimentos e o acesso a estes orçamentos sejam o 
mais simples possível para que os Estados-Membros e os profissionais da saúde os possam 
utilizar da melhor forma. 

Por outro lado, é evidente que a saúde não se limita apenas a uma lógica de crescimento e o 
título do programa "A saúde para o crescimento" pode dar azo a confusão. É no entanto 
necessário relembrar que esta escolha demonstra, neste período de crise económica europeia, 
que a saúde não é apenas sinónimo de défice. As restrições gerais que pesam sobre as finanças 
públicas obrigam a uma reforma dos sistemas de saúde a fim de controlar as despesas e de 
otimizar a rentabilidade do setor e a inovação. Estas reformas são fundamentais para permitir 
aos sistemas de saúde dar resposta à procura crescente de cuidados, provocada pelo 
envelhecimento demográfico, e continuar a oferecer cuidados de qualidade às futuras 
gerações. O título "Saúde e crescimento" parece mais adequado para dissipar quaisquer 
dúvidas.

O setor da saúde não se limita, na verdade, ao simples valor do progresso terapêutico.  Deve 
ter um efeito de alavanca sobre o crescimento, criador de empregos num período de crise, e 
ser visto como um autêntico pilar da economia europeia. Num ambiente marcado pela 
desindustrialização, a indústria da saúde é o exemplo raro de uma indústria de ponta, 
marcadamente localizada no território europeu, desde a investigação à distribuição. Deve por 
isso ser reconhecida como uma indústria de alta tecnologia.  Recordemos, por exemplo, que 
há tantas tecnologias num medicamento anticanceroso como num Airbus. A passagem da 
descoberta de um princípio ativo para a produção industrial de um medicamento é um desafio 
à engenharia e à tecnologia. 
Para vencer a batalha da inovação, é necessário multiplicar as forças presentes e a cooperação 
entre atores dos setores público e privado, e entre investigadores de diferentes disciplinas. 

O programa procura por isso, ao visar objetivos específicos, evitar a duplicação de esforços e 
usar, do melhor modo possível, recursos financeiros que começam a rarear. É, na verdade, 
fundamental evitar apresentar um catálogo de medidas, pois isso provocaria uma 
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fragmentação dos financiamentos disponíveis. O programa não se destina a criar uma lista 
exaustiva de patologias. Deverá centrar-se sobre num número limitado de objetivos 
prioritários. 

A repartição orçamental entre os quatro objetivos do programa (reforçar a inovação, melhorar 
o acesso a cuidados de melhor qualidade e mais seguros, favorecer a prevenção de doenças e 
proteger os cidadãos contra as ameaças sanitárias transfronteiriças) não deve ser estática. A 
classificação dos objetivos e a atribuição de uma dotação predefinida a cada um poderá 
resultar na limitação do âmbito de certos projetos. 

Poderá ser necessário adaptar os montantes relativos a este processo legislativo em função da 
dotação disponibilizada para o programa Saúde para o Crescimento, no contexto das 
negociações em curso sobre o quadro financeiro plurianual.

A análise aos vários objetivos do programa deverá ser feita à luz dos resultados registados 
pelos sistemas de saúde dos Estados-Membros, através de indicadores relevantes (custo em 
percentagem do PNB, resultados em termos de esperança de vida e número de anos de vida 
em boa saúde...).

Em relação ao objetivo da prevenção, os fatores de risco devem ser identificados de forma 
mais precisa para permitir estratégias mais eficazes. Os principais fatores de risco - entre os 
quais os comportamentos alimentares errados e o sedentarismo - devem ser tidos em conta 
para uma prevenção correta e eficaz das doenças crónicas.  Por exemplo, a forte prevalência 
do sobrepeso e da obesidade nas jovens crianças terá, sem dúvida, um impacto sobre a 
prevalência de doenças cardíacas nos adultos. 

Sem focalizar uma patologia específica, importa no entanto ter mais em consideração as 
consequências do envelhecimento das nossas populações. O aumento da esperança de vida 
provoca um aumento muito significativo da proporção de idosos na população, que deverá 
atingir os 40% até 2030.

Este fenómeno coloca um certo número de questões e de desafios, tanto para a economia 
como para a sociedade. Ao conservarmos o mais possível a saúde de um indivíduo e a sua 
capacidade de se manterem ativos física e socialmente, podemos otimizar o seu impacto 
positivo na produtividade e na competitividade.

O melhoramento da saúde dos nossos idosos não só os protegerá do sofrimento ligado à idade 
como também reduzirá as despesas sociais e médicas a cargo da sociedade.

Neste âmbito, é desejável que o programa se concentre nas doenças neurodegenerativas como 
a doença de Alzheimer e outras formas de demências. Estas doenças são crónicas e têm 
características específicas: afetam principalmente os idosos, levam a uma dependência total 
da pessoa afetada e requerem uma assistência permanente. Estas doenças afetam, portanto, um 
grande número de pessoas (mais de 7 milhões de pessoas sofrem de uma forma de demência 
na Europa).  Isto tem pesadas consequências sanitárias, económicas e sociais.

O programa deve por isso integrar melhor o envelhecimento da população e as doenças 
relacionadas com a idade. Esta é uma problemática transversal, que afeta simultaneamente o 
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objetivo 1 (contribuir para sistemas de saúde inovadores e viáveis), o objetivo 2 (melhorar o 
acesso a cuidados de saúde de melhor qualidade e mais seguros para os cidadãos da União) e 
o objetivo 3 (prevenir doenças e promover uma boa saúde). 

É igualmente oportuno prever as consequências do envelhecimento das nossas populações a 
fim de garantir os recursos necessários para a formação e a qualificação dos empregos deste 
setor. A União Europeia deverá obrigatoriamente promover a criação de novos empregos para 
responder às novas questões sociais, tais como o apoio no domicílio ou em estruturas 
adaptadas para pessoas dependentes, idosas ou não, e proceder a uma avaliação regular a fim 
de os adaptar às verdadeiras necessidades das pessoas doentes e dos prestatários de 
assistência. 

O quarto e último objetivo do programa diz respeito à proteção dos cidadãos contra as 
ameaças sanitárias transfronteiriças. Para lutar contra estes riscos, a vacinação das populações 
é uma ferramenta particularmente eficaz no caso de perigos sanitários graves. 

Apesar desta vacinação ter permitido melhorar significativamente a situação da saúde das 
populações europeias, estes progressos confrontam-se com várias ameaças: a alta mobilidade 
das populações, a existência de grupos não vacinados devido ao acesso limitado a serviços de 
cuidados de saúde e uma diminuição contínua da aceitação das vacinas pelas populações. 
Hoje, a União Europeia deve fazer face a surtos recentes e contínuos de sarampo e uma 
recrudescência dos casos de tuberculose. 

A União Europeia deve tomar medidas pró-ativas seguindo estratégias comuns na área da 
vacinação, implementando uma cobertura vacinal ideal. Conseguiremos reduzir a mortalidade 
devida a estas doenças com esforços contínuos de colaboração e de inovação, atividades de 
planeamento comum e a implementação de medidas de prevenção eficazes.


