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Alteração 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Horizonte 2020 – Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020) 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 20134 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020») visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante uma 
contribuição para o reforço das parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do Tratado.

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020), 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 20134 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante o 
reforço das sinergias e da coordenação e 
evitando duplicações desnecessárias com 
programas de investigação internacionais, 
nacionais e regionais. As parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do Tratado, devem alcançar 
esses objetivos, satisfazer as condições 
especificadas no regulamento, em 
particular no artigo 20.º, e ser plenamente 
conformes com os princípios gerais do 
Horizonte 2020.

__________________ __________________
4 JO... [Programa-Quadro Horizonte 2020]. 4 JO... [Programa-Quadro Horizonte 2020].

Or. en

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações das parcerias entre autoridades públicas e dos resultados que devem produzir.

Alteração 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado; a integração dos programas 
nacionais europeus deve ser melhorada; a 
colaboração com outras grandes entidades 
públicas e privadas financiadoras, 
incluindo a indústria farmacêutica, deve ser 
intensificada e alargada; as sinergias com 
ações da política externa europeia devem 
ser reforçadas, nomeadamente a ajuda ao 
desenvolvimento da União; as regras de 
cofinanciamento devem ser clarificadas e 
simplificadas e os instrumentos de 
acompanhamento devem ser reforçados.

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado; as capacidades dos países em 
desenvolvimento para realizar e gerir 
adequadamente os ensaios clínicos devem, 
sempre que necessário, ser desenvolvidas 
e reforçadas, nomeadamente o papel e o 
desenvolvimento dos comités de avaliação 
ética e o correspondente quadro 
legislativo, e a coordenação, a 
colaboração e, se for caso disso, a 
integração dos programas nacionais 
europeus devem ser melhoradas; A 
colaboração com outras grandes entidades 
públicas e privadas financiadoras, 
incluindo a indústria farmacêutica, deve ser 
reforçada e alargada; as sinergias com 
ações da política externa europeia devem 
ser reforçadas, nomeadamente a ajuda ao 
desenvolvimento da União; as regras de 
cofinanciamento devem ser clarificadas e 
simplificadas e os instrumentos de 
acompanhamento devem ser reforçados.

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

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

Or. en

Alteração 34
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado; a integração dos programas 
nacionais europeus deve ser melhorada; a 
colaboração com outras grandes entidades 
públicas e privadas financiadoras,
incluindo a indústria farmacêutica, deve ser 
intensificada e alargada; as sinergias com 
ações da política externa europeia devem 
ser reforçadas, nomeadamente a ajuda ao 
desenvolvimento da União; as regras de 
cofinanciamento devem ser clarificadas e 
simplificadas e os instrumentos de 
acompanhamento devem ser reforçados.

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado; a integração dos programas 
nacionais europeus deve ser melhorada; as 
sinergias com outros grandes parceiros 
públicos e privados, incluindo a indústria 
farmacêutica, a sociedade civil e as 
organizações não-governamentais, devem
ser intensificadas e alargadas; as sinergias 
com ações da política externa europeia 
devem ser reforçadas, nomeadamente a 
ajuda ao desenvolvimento da União no 
domínio da saúde; as regras de 
cofinanciamento devem ser clarificadas e 
simplificadas e os instrumentos de 
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acompanhamento devem ser reforçados.
__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, dezembro de 2009.

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

Or. en

Alteração 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 
questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado; a integração dos programas 
nacionais europeus deverá ser 
melhorada; a colaboração com outras 
grandes entidades públicas e privadas 
financiadoras, incluindo a indústria 
farmacêutica, deve ser reforçada e 
alargada; as sinergias com ações da 
política externa europeia devem ser 
reforçadas, nomeadamente a ajuda ao 
desenvolvimento da União; as regras de 

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

- o atual âmbito do Programa EDCTP-1 
deve ser alterado e alargado;
- a formação deve ser promovida e as 
capacidades dos países em 
desenvolvimento reforçadas;
- a integração dos programas nacionais 
europeus deve ser melhorada;
- a colaboração com os parceiros públicos 
e privados, incluindo a indústria 
farmacêutica, parcerias público-privadas 
como as parcerias de desenvolvimento de 
produtos (PDP), as organizações 
não-governamentais ou ainda as 
fundações, deve ser reforçada e alargada;
- as sinergias com ações da política 
externa europeia devem ser reforçadas, 
em especial com a ajuda ao 
desenvolvimento da União;
- as regras de cofinanciamento devem ser 
clarificadas e simplificadas;
- os instrumentos de acompanhamento 
devem ser reforçados.

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

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

Or. fr

Alteração 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) De acordo com a Decisão .../2013/UE 
do Conselho, de ...2013 que estabelece o 
Programa Específico de execução do 

(5) De acordo com o Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ... 2013, que estabelece o 
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Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)9, 
pode ser concedido um maior apoio ao 
Programa EDCTP-2.

Programa Horizonte 20208-A, e a Decisão 
.../2013/UE do Conselho, de ...2013 que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020)9, pode ser concedido um 
maior apoio ao Programa EDCTP-2.

__________________ __________________
8-A JO L ... [Horizonte 2020].

9 JO L ... [Programa Específico Horizonte 
2020]

9 JO L ... [Programa Específico Horizonte 
2020]

Or. en

Justificação

Deve incluir-se uma referência não apenas ao Programa Específico, mas também ao 
Programa-Quadro, dada a sua importância para comprovar a conformidade com o 
artigo 20.º do Programa-Quadro e com os princípios nele enunciados.

Alteração 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr
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Alteração 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O apoio à luta contra as doenças 
relacionadas com a pobreza ajudaria 
também a proteger os cidadãos europeus 
contra as mesmas, visto que o aumento da 
mobilidade a nível mundial 
(nomeadamente o turismo), os 
movimentos migratórios e as alterações 
na distribuição geográfica destas doenças 
poderão obrigar a Europa a enfrentar 
desafios novos ou recorrentes.

Or. en

Alteração 39
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A União e os Estados-Membros 
são os principais financiadores do Fundo 
Mundial de Luta contra a Sida, a 
Tuberculose e o Paludismo. Neste 
contexto, importa considerar a 
possibilidade de orientar parte da 
contribuição da União para este fundo 
mundial para ações destinadas a facilitar 
a transferência dos resultados dos 
programas EDCTP para as populações 
em causa.

Or. en
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Alteração 40
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Em 2010, nas suas «Conclusões do 
Conselho sobre o papel da UE na área da 
saúde mundial», o Conselho apelou aos 
Estados-Membros da UE para que 
promovessem um financiamento eficaz e 
equitativo de uma investigação em
benefício da saúde de todos e declara que 
a UE deve assegurar que das inovações e 
intervenções resultem produtos e serviços 
de fácil acesso e a preços acessíveis. Mais 
especificamente, devem ser explorados 
modelos que dissociem o custo de I&D 
dos preços dos medicamentos e prevejam 
possibilidades de transferência de 
tecnologias para os países em 
desenvolvimento.

Or. en

Alteração 41
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Em consonância com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, todos 
os Estados-Membros e países a este 
associados devem ter o direito de participar 
no Programa EDCTP-2. É necessário 
garantir que os projetos financiados com 
fundos do Programa-Quadro Horizonte 
2020 não violem o direito internacional 
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em matéria de Direitos do Homem.

Or. en

Alteração 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação, as parcerias 
entre autoridades públicas devem 
estabelecer modelos de governação 
simples e evitar a existência em paralelo 
de diferentes conjuntos de regras 
decorrente do Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Importa identificar e eliminar os 
obstáculos que impeçam a participação de 
novos atores no programa. Neste 
contexto, deve ser promovida a 
participação de PME, universidades e 
centros de investigação.

Or. en
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Alteração 44
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados participantes tencionam 
contribuir para a execução do Programa 
EDCTP-2 durante o seu período de 
vigência (2014-2024).

(14) Os Estados participantes tencionam 
contribuir para a execução do Programa 
EDCTP-2 durante o seu período de 
vigência (2014-2020).

Or. en

Justificação

A existência paralela de duas gerações de parcerias entre autoridades públicas a publicar 
convites à apresentação de propostas de 2020 em diante geraria custos administrativos, 
aumentaria a complexidade do financiamento da UE à investigação e dissimularia os 
montantes reais de financiamento anual. A vigência das parcerias entre autoridades públicas 
deve, por conseguinte, ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro.

Alteração 45
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível da UE, 
importa alinhar a vigência de todas as 
parcerias entre autoridades públicas 
financiadas ao abrigo do Horizonte 2020 
com a vigência do Programa-Quadro, a 
fim de evitar a existência em paralelo de 
diferentes conjuntos de regras, assim 
como os encargos administrativos 
adicionais associados para os 
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participantes;

Or. en

Alteração 46
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Importa ter flexibilidade na forma como os fundos do Programa EDCTP-2 são gastos.

Alteração 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 48
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A contribuição financeira da União 
deve ser igual às contribuições totais
atribuídas pelos Estados participantes a fim 
de exercer um elevado efeito de alavanca e 
assegurar uma mais forte integração dos 
programas dos Estados participantes, bem 
como prever a possibilidade de igualar as 
contribuições de qualquer outro Estado-
Membro ou país associado ao Programa-
Quadro Horizonte 2020 que adiram ao 
Programa EDCTP-2 durante a vigência do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
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associado ao Programa-Quadro Horizonte 
2020 que adiram ao Programa EDCTP-2 
durante a vigência do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 49
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A contribuição financeira da União 
deve ser condicionada a compromissos 
formais dos Estados participantes quanto à 
sua contribuição para a execução do 
Programa EDCTP-2 e ao cumprimento 
desses compromissos.

(16) A contribuição financeira da União 
deve ser condicionada a compromissos 
formais dos Estados participantes quanto à 
sua contribuição para a execução do 
Programa EDCTP-2 e ao cumprimento 
desses compromissos. Mais 
especificamente, os ensaios clínicos só 
devem obter uma contribuição financeira 
da União se forem realizados em 
conformidade com a Declaração de 
Helsínquia e caso se apliquem as normas 
relativas à transparência dos dados nos 
termos previstos no Regulamento 
[2012/0192].

Or. en

Alteração 50
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É fundamental que o 
consentimento esclarecido para os ensaios 
clínicos realizados nos países em 
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desenvolvimento seja sempre obtido de 
forma verdadeiramente esclarecida e 
voluntária.

Or. en

Justificação

Devido aos baixos níveis de literacia e a diversos fatores socioeconómicos e culturais, as 
orientações para a obtenção de um consentimento esclarecido são, em muitos casos, difíceis 
de aplicar. Não raro, os comités de ética locais, cujo papel é fundamental para a obtenção do 
consentimento esclarecido, são frágeis, mal equipados ou mesmo inexistentes em certos 
países. As barreiras linguísticas, a forma como a informação é divulgada ou os termos 
utilizados nos documentos para a obtenção do consentimento esclarecido podem levar a que 
muitos participantes tenham uma perceção incompleta dos vários aspetos inerentes aos 
ensaios clínicos.

Alteração 51
Michèle Rivasi
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de garantir uma execução 
em conformidade com as mais elevadas 
normas éticas, o Programa EDCTP-2 
deve prever a criação de um comité de 
ética responsável pela avaliação dos 
protocolos dos ensaios clínicos e pela 
realização de auditorias éticas no local.

Or. en

Alteração 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 53
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que os objetivos da 
presente decisão, nomeadamente contribuir 
para a redução dos encargos sociais e 
económicos das doenças relacionadas com 
a pobreza nos países em desenvolvimento 

(28) Atendendo a que os objetivos da 
presente decisão, nomeadamente,
contribuir para a redução dos encargos 
sociais e económicos das doenças 
relacionadas com a pobreza nos países em 



PE522.974v01-00 18/61 AM\1009061PT.doc

PT

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

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

Or. en

Alteração 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Os resultados dos ensaios clínicos 
e de outras atividades de investigação 
realizadas no âmbito do Programa 
EDCTP-2 devem ser difundidos logo que 
possível utilizando os meios adequados e 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º ... [Regras de Participação e 
Difusão Horizonte 2020], aplicando-se, 
designadamente, o princípio do livre 
acesso à difusão através das publicações 
sobre investigação.

Or. en
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Alteração 55
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Importa identificar e eliminar os 
obstáculos que impeçam a participação de 
novos atores no programa. Neste 
contexto, deve ser promovida a 
participação de PME, universidades e 
centros de investigação.

Or. en

Alteração 56
Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EDCTP-2 é de 
683 milhões de euros, o equivalente às 
contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º.

Or. en

Justificação

Importa ter flexibilidade na forma como os fundos do Programa EDCTP-2 são gastos.

Alteração 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EDCTP-2 é de 
683 milhões de euros, o equivalente às 
contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º.

Or. fr

Alteração 58
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EDCTP-2 é de 
pelo menos 683 milhões de euros, a fim de 
igualar a contribuição dos Estados 
participantes.

Or. en

Alteração 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EDCTP-2 é de 
597,625 milhões de euros, distribuída do 
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seguinte modo: seguinte modo:

Or. en

Justificação

O orçamento das parcerias entre autoridades públicas e das PPP deve sofrer um corte de
12,5 % em consequência da redução global do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 
2020 no âmbito do QFP, a fim de não pôr em risco, por um lado, o equilíbrio débil do 
financiamento destinado à investigação em colaboração e, por outro, o financiamento 
consagrado às parcerias.

Alteração 60
Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 594 milhões de EUR a fim de igualar 
as contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Justificação

Importa ter flexibilidade na forma como os fundos do Programa EDCTP-2 são gastos.

Alteração 61
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 594 milhões de EUR a fim de igualar 
as contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en
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Alteração 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 594 milhões de EUR a fim de igualar 
as contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º, n.º 1;

Suprimido

Or. fr

Alteração 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 594 milhões de EUR a fim de igualar as 
contribuições dos Estados participantes 
enumerados no artigo 1.º, n.º 1;

(a) 519,75 milhões de euros, a fim de 
igualar as contribuições dos Estados 
participantes enumerados no artigo 1.º, 
n.º 1;

Or. en

Justificação

O orçamento das parcerias entre autoridades públicas e das PPP deve sofrer um corte de 
12,5 % em consequência da redução global do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 
2020 no âmbito do QFP, a fim de não pôr em risco, por um lado, o equilíbrio débil do 
financiamento destinado à investigação em colaboração e, por outro, o financiamento 
consagrado às parcerias.

Alteração 64
Fiona Hall
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Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Importa ter flexibilidade na forma como os fundos do Programa EDCTP-2 são gastos.

Alteração 65
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) 77,875 milhões de euros, a fim de 
igualar as contribuições de qualquer outro 
Estado-Membro ou país associado ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 que 
participe no Programa EDCTP-2, em 
conformidade com o disposto no artigo 1.º, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

O orçamento das parcerias entre autoridades públicas e das PPP deve sofrer um corte de 
12,5 % em consequência da redução global do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 
2020 no âmbito do QFP, a fim de não pôr em risco, por um lado, o equilíbrio débil do 
financiamento destinado à investigação em colaboração e, por outro, o financiamento 
consagrado às parcerias.

Alteração 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Demonstração pelos Estados 
participantes de que o Programa 
EDCTP-2 é estabelecido de acordo com os 
objetivos e prioridades de investigação do 
desafio de investigação no domínio da 
saúde previsto no Regulamento (UE) n.º 
.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ... 2013, que estabelece o 
Horizonte 2020, e a Decisão do Conselho 
... /2013/UE, de ... 2013, que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020);

Or. en

Justificação

Este aditamento pretende salientar que deve existir uma forte coerência entre as atividades 
das parcerias entre autoridades públicas e as prioridades de investigação definidas no 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Demonstração pelos Estados 
participantes de que o Programa 
EDCTP-2 é estabelecido de acordo com os 
princípios gerais que regem o 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

Este aditamento sublinha a importante adesão das parcerias entre autoridades públicas aos 
princípios gerais aplicáveis ao Programa-Quadro Horizonte 2020, tais como o livre acesso, a 
igualdade dos géneros e a não discriminação, acordados durante as negociações do 
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Horizonte 2020.

Alteração 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Demonstração pelos Estados 
participantes de que o Programa EDCTP-
2 é estabelecido de acordo com as 
condições previstas no artigo 20.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013, que estabelece o Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

Este aditamento salienta os importantes princípios acordados durante as negociações do 
Horizonte 2020 relativamente às parcerias entre autoridades públicas e àquilo que devem 
proporcionar.

Alteração 71
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Compromisso de cada Estado 
participante quanto à contribuição para o 
financiamento do Programa EDCTP-2;

(e) Compromisso de cada Estado 
participante quanto à contribuição, em 
dinheiro e em espécie, para o 
financiamento do Programa EDCTP-2;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa a conformidade com o regulamento relativo ao Programa-Quadro 
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Horizonte 2020.

Alteração 72
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Demonstração pelo promotor de 
qualquer ensaio clínico, total ou 
parcialmente financiado pelo Programa 
EDCTP-2, de que o consentimento 
esclarecido de qualquer participante no 
ensaio é obtido nos termos da Declaração 
de Helsínquia;

Or. en

Justificação

Devido aos baixos níveis de literacia e a diversos fatores socioeconómicos e culturais, as 
orientações para a obtenção de um consentimento esclarecido são, em muitos casos, difíceis 
de aplicar. Não raro, os comités de ética locais, cujo papel é fundamental para a obtenção do 
consentimento esclarecido, são frágeis, mal equipados ou mesmo inexistentes em certos 
países. As barreiras linguísticas, a forma como a informação é divulgada ou os termos 
utilizados nos documentos para a obtenção do consentimento esclarecido podem levar a que 
muitos participantes tenham uma perceção incompleta dos vários aspetos inerentes aos 
ensaios clínicos.

Alteração 73
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Um ensaio clínico financiado ou 
cofinanciado pelo Programa EDCTP-2 
não deve ter início sem:
- A aprovação do protocolo por um comité 
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de ética criado no âmbito do Programa 
EDCTP-2;
- O registo, com um número de ensaio, no 
sítio Web gerido pelo secretariado dos 
programas EDCTP;
- A demonstração pelo promotor de que 
contratou um seguro com uma cobertura 
suficiente para assegurar a indemnização 
de eventuais danos diretos ou indiretos 
para a saúde do(s) participante(s) no 
ensaio clínico.

Or. en

Alteração 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As atividades podem incluir atividades de 
programas nacionais dos Estados 
participantes e novas atividades, incluindo 
convites à apresentação de propostas 
geridos pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2.

As atividades podem incluir atividades 
empreendidas por organizações de 
investigação sem fins lucrativos públicas 
ou privadas inseridas nas atividades de 
programas nacionais dos Estados 
participantes e novas atividades, incluindo 
convites à apresentação de propostas 
geridos pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2.

Or. en

Justificação

A pedido da Fundação Merieux.

Alteração 75
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

 As atividades são incluídas no plano de 
trabalho do Programa EDCTP-2 adotado 
anualmente pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2 na sequência de uma avaliação 
externa positiva por análise interpares 
internacional com base no artigo 14.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º ... [Regras 
de Participação e Difusão Horizonte 2020] 
e no que diz respeito à sua contribuição 
para os objetivos do Programa EDCTP-2.

As atividades são incluídas no plano de 
trabalho do Programa EDCTP-2 adotado 
anualmente pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2 na sequência de uma avaliação 
externa positiva por análise interpares 
internacional nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º ... [Regras 
de Participação e Difusão Horizonte 2020] 
e no que diz respeito à sua contribuição 
para os objetivos do Programa EDCTP-2.

Or. en

Alteração 76
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Estrutura de Execução EDCTP-2 deve 
criar e gerir um sítio Web baseado no 
mesmo modelo da base de dados 
Eudravigilance da Agência Europeia de 
Medicamentos, no qual publicará o 
relatório do estudo clínico de qualquer 
ensaio clínico financiado pelo Programa 
EDCTP-2, sejam os resultados positivos, 
negativos ou inconclusivos.

Or. en

Justificação

Esta disposição destina-se a proteger os participantes nos ensaios clínicos, nomeadamente 
em países com uma democracia frágil e sem contrapoderes eficientes.

Alteração 77
Michèle Rivasi
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Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Estrutura de Execução EDCTP-2 deve 
executar pelo menos uma auditoria no 
local a cada ensaio clínico financiado ou 
cofinanciado pelo Programa EDCTP-2, a 
fim de controlar as condições éticas do 
ensaio e a aplicação integral do protocolo. 
Após cada auditoria, será enviado um 
relatório à Comissão e à delegação ACP 
no Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

É de extrema importância que nenhum ensaio clínico sem ética no mundo seja realizado com 
o dinheiro dos contribuintes europeus.

Alteração 78
Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuições em espécie constituídas 
pelos custos incorridos pelos Estados 
participantes na execução das atividades 
incluídas no plano de trabalho referido no 
artigo 4.º, n.º 1, ou em relação ao 
orçamento administrativo da Estrutura de 
Execução EDCTP-2.

(b) Contribuições em espécie constituídas 
pelos custos incorridos pelos Estados 
participantes na execução das atividades 
inicialmente incluídas no plano de trabalho 
referido no artigo 4.º, n.º 1, ou em relação 
ao orçamento administrativo da Estrutura 
de Execução EDCTP-2.

Or. en

Alteração 79
Teresa Riera Madurell
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] é 
aplicável às ações indiretas selecionadas e 
financiadas pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2, de acordo com o plano de 
trabalho referido no artigo 4.º, n.º 1, ou na 
sequência de convites à apresentação de 
propostas geridos pela Estrutura de 
Execução EDCTP-2. Nos termos do 
referido regulamento, a Estrutura de 
Execução EDCTP-2 é considerada um 
organismo de financiamento e presta apoio
financeiro a ações indiretas conforme 
estabelecido no anexo II da presente 
decisão.

1. O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] é 
aplicável às ações indiretas selecionadas e 
financiadas pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2 na sequência de convites à 
apresentação de propostas geridos pela 
Estrutura de Execução EDCTP-2. Nos 
termos do referido regulamento, a 
Estrutura de Execução EDCTP-2 é 
considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas conforme estabelecido no 
anexo II da presente decisão.

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende evitar a ambiguidade entre a aplicação de uma licitação e a 
integração e seleção de projetos mediante concurso.

Alteração 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. De acordo com os princípios da 
transparência e da não discriminação 
enunciados no artigo 60.º, n.º 1, e no 
artigo 128.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, os convites à 
apresentação de propostas organizados 
pelo Programa EDCTP-2 devem ser 
publicados no Portal do Participante 
Horizonte 2020.
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Or. en

Justificação

Durante as negociações trilaterais do Programa-Quadro Horizonte 2020, as instituições 
acordaram promover uma maior coerência de todas as possibilidades de concurso 
financiadas ao abrigo do Horizonte 2020. Para o efeito, a Comissão prometeu promover a 
publicação dos convites à apresentação de propostas organizados pelas PPP e pelas 
parcerias entre autoridades públicas no Portal do Participante Horizonte 2020. Esta 
alteração visa tornar uma obrigação por iniciativa própria num requisito legislativo, 
garantindo informações simples e acessíveis aos proponentes.

Alteração 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa EDCTP-2. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018.

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa EDCTP-2. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018. A 
avaliação intercalar do Programa 
EDCTP-2 faz parte e é combinada com a 
avaliação intercalar do Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 82
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 1. A Comissão procede, até 30 de junho de 
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dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa EDCTP-2. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018.

2018, a uma avaliação intercalar do 
Programa EDCTP-2. A Comissão elabora 
um relatório sobre a referida avaliação que 
inclui as conclusões da avaliação e as 
observações da Comissão. A Comissão 
apresenta o referido relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 31 
de dezembro de 2018.

Or. fr

Alteração 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa EDCTP-2 contribui para a 
redução dos encargos sociais e económicos 
decorrentes das doenças relacionadas com 
a pobreza e das doenças infecciosas 
negligenciadas, incidindo sobre as 
doenças que mais afetam as populações 
mais vulneráveis, nomeadamente, as 
mulheres e as crianças. Para o efeito, visa 
acelerar o desenvolvimento clínico de 
intervenções médicas (diagnóstico, 
medicamentos, tratamentos e vacinas)
eficazes, seguras, de fácil utilização, a 
preço acessível e adaptadas às 
especificidades dos países em 
desenvolvimento, em parceria com os 
países em desenvolvimento, em especial 
com os da África Subsariana. O 
desenvolvimento clínico poderá abranger 
todas as fases do processo, desde a fase I 
à fase IV. 

Or. fr
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Alteração 84
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 85
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\1009061PT.doc 35/61 PE522.974v01-00

PT

Alteração 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Disponibilização de um maior número 
de novas ou melhores intervenções 
médicas para tratamento das doenças 
relacionadas com a pobreza e das doenças 
infecciosas negligenciadas e, no termo do 
programa, elaboração de orientações para 
uma melhor ou maior utilização de 
intervenções médicas existentes e 
realização de progressos no 
desenvolvimento clínico das intervenções 
médicas candidatas.

Or. fr

Alteração 87
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 88
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhor coordenação, alinhamento e 
integração dos programas nacionais 
relevantes a fim de melhorar a relação 
custo-eficácia dos investimentos públicos 
europeus.

(c) Melhor coordenação, alinhamento e, se 
for caso disso, integração dos programas 
nacionais relevantes a fim de melhorar a 
relação custo-eficácia dos investimentos 
públicos europeus. Além disso, as 
prioridades de investigação devem ser 
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estabelecidas tendo em vista objetivos, a 
fim de acelerar os resultados e contribuir 
para a erradicação das doenças 
relacionadas com a pobreza e das doenças 
negligenciadas.

Or. en

Alteração 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Melhor coordenação, alinhamento e 
integração dos programas nacionais 
relevantes a fim de melhorar a relação 
custo-eficácia dos investimentos públicos 
europeus.

(c) Melhor coordenação, alinhamento e 
integração dos programas nacionais 
relevantes a fim de melhorar a relação 
custo-eficácia dos investimentos públicos 
europeus. Além disso, as prioridades de 
investigação devem ser estabelecidas 
tendo em vista objetivos, a fim de acelerar 
os resultados e contribuir para a 
erradicação das doenças relacionadas 
com a pobreza e das doenças 
negligenciadas;

Or. en

Alteração 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Alargamento da cooperação 
internacional com outros financiadores 
públicos e/ou privados para assegurar a 
maximização do impacto da investigação 
e a possibilidade de considerar as 
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sinergias obtidas, e conseguir alavancar 
recursos e investimentos.

Or. en

Alteração 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 93
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Melhor coordenação, alinhamento e, 
se for caso disso, integração das
iniciativas relevantes da União Europeia
por forma a tirar melhor proveito das 
sinergias, criar uma cadeia de inovação 
mais completa desde os ensaios clínicos à 
prestação de tratamento e reforçar a 
eficácia dos investimentos públicos 
europeus. Neste contexto, as sinergias 
entre o Programa EDCTP-2 e o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento são 
fundamentais;

Or. en



AM\1009061PT.doc 39/61 PE522.974v01-00

PT

Alteração 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Melhor coordenação, alinhamento e, 
se for caso disso, integração das
iniciativas relevantes da União Europeia, 
incluindo a ajuda ao desenvolvimento e 
outras iniciativas importantes destinadas 
a fomentar a I&D centrada nas doenças 
relacionadas com a pobreza, parcerias 
para o desenvolvimento de produtos e 
outros programas governamentais, por 
forma a tirar melhor proveito das 
sinergias, criar uma cadeia de inovação 
mais completa desde os ensaios clínicos à 
prestação de tratamento e reforçar a 
eficácia dos investimentos públicos 
europeus.

Or. en

Justificação

Língua adicional sugerida pelos Médicos Sem Fronteiras.

Alteração 95
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 2 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Contribuição para a exploração de 
modelos de inovação abertos com vista a 
uma investigação orientada para a 
satisfação de necessidades, bem como de 
resultados disponíveis e acessíveis em 
sintonia com outros compromissos da UE 
em matéria de I&D no domínio da saúde.
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Or. en

Alteração 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 98
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 3 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 3 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se for caso disso, o comité 
estratégico consultivo prestará 
aconselhamento sobre os perfis dos 
produtos-alvo, a fim de orientar as 
decisões de investimento em função das 
prioridades acordadas.

Or. en

Justificação

Por sugestão dos Médicos Sem Fronteiras.

Alteração 100
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de bolsas a 
investigadores e mestrandos/doutorandos 

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

da África Subsariana em relação aos 400 
do Programa EDCTP-1, apoiando-os e 
incentivando-os vivamente a prosseguir as 
suas carreiras de investigação na África 
Subsariana após a sua bolsa.

Or. en

Alteração 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Estabelecimento de cooperação e 
realização de ações conjuntas com outros 
parceiros públicos e privados para 
aumentar de forma significativa a sua 
contribuição financeira para o Programa 
EDCTP-2.



AM\1009061PT.doc 43/61 PE522.974v01-00

PT

Or. fr

Alteração 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar as contribuições 
recebidas dos países em desenvolvimento 
para, pelo menos, 30 milhões de EUR, 
sabendo-se que com o Programa 
EDCTP-1 foram de 14 milhões de EUR.

Suprimido

Or. fr

Alteração 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea e) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Meta: obter contribuições adicionais, 
públicas ou privadas, no mínimo de 500 
milhões de EUR, sabendo-se que com o 
Programa EDCTP-1 foram de 71 milhões 
de EUR.

Suprimido

Or. fr

Alteração 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 106
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Estabelecimento de cooperação e 
lançamento de ações conjuntas com 
iniciativas nacionais e internacionais e da 
União de ajuda ao desenvolvimento a fim 
de assegurar a complementaridade e 
aumentar o impacto dos resultados das 
atividades financiadas pelo Programa 
EDCTP-2.

(f) Estabelecimento de cooperação e 
lançamento de ações conjuntas com 
iniciativas nacionais e internacionais e da 
União de ajuda ao desenvolvimento a fim 
de assegurar a complementaridade e 
aumentar o impacto dos resultados das 
atividades financiadas pelo Programa 
EDCTP-2. Mais especificamente, 
coordenação das atividades financiadas 
pelo Programa EDCTP-2 com as 
iniciativas resultantes do processo sobre o
financiamento e a coordenação da I&D 
conduzido pelo grupo de trabalho de 
peritos consultores da OMS.

Or. en

Alteração 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 109
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção da ligação em rede, 
coordenação, harmonização, cooperação e 
integração das atividades e programas 

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

nacionais de investigação sobre doenças 
relacionadas com a pobreza e 
negligenciadas aos níveis científico, 
financeiro e de gestão;

Or. en

Alteração 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Apoio a atividades de investigação 
relativas a ensaios clínicos e atividades 
afins sobre doenças relacionadas com a 
pobreza, em especial o VIH/SIDA, a 
malária, a tuberculose e doenças 
negligenciadas relacionadas com a 
pobreza; Deve ser dada especial atenção 
às doenças negligenciadas que afetam já 
a África Subsariana e a Europa.

Or. en

Alteração 111
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Apoio a atividades de investigação 
relativas a ensaios clínicos e atividades 
afins sobre doenças relacionadas com a 
pobreza, em especial o VIH/SIDA, a 
malária, a tuberculose e doenças 
negligenciadas relacionadas com a 
pobreza; Deve ser dada especial atenção 
às doenças negligenciadas que afetam já 
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a África Subsariana e a Europa.

Or. en

Alteração 112
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 115
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Estabelecimento de cooperação e 
lançamento de ações conjuntas com outros 
financiadores públicos e privados, 
incluindo parcerias industriais e para o 
desenvolvimento de produtos.

Or. en

Alteração 117
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 2 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Estabelecimento de obrigações 
firmes para garantir a acessibilidade e a 
disponibilização dos produtos, 
nomeadamente requisitos de registo dos 
produtos em todos os países endémicos e 
uma autoridade reguladora rigorosa, a 
fim de assegurar a fabricação do produto 
e a sua acessibilidade económica em todos 
os países de baixos e médios rendimentos

Or. en

Alteração 118
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1 - alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-B) Garantir o pleno respeito pelos 
Direitos do Homem, nomeadamente 
através de:
- auditorias éticas no local;
- publicação dos relatórios dos estudos 
clínicos num formato fácil de pesquisar 
no sítio Web dos Programas EDCTP, no 
prazo de um ano após o termo do ensaio;
- publicação das regras vinculativas 
aplicáveis aos promotores relativas ao 
registo de acidentes graves e à 
farmacovigilância;

Or. en

Alteração 119
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Programa EDCTP-2 é executado pela 
Estrutura de Execução EDCTP-2 com base 
num plano de trabalho anual e num plano 
de trabalho estratégico plurianual 
elaborados pela referida estrutura e 
adotados pela Assembleia Geral da 
Estrutura de Execução do Programa 
EDCTP-2, na sequência de uma análise 
interpares internacional e sob reserva de 
aprovação prévia pela Comissão.

O Programa EDCTP-2 é executado pela 
Estrutura de Execução EDCTP-2 com base 
num plano de trabalho anual e num plano 
de trabalho estratégico plurianual 
elaborados pela referida estrutura, em 
consulta com as partes interessadas 
pertinentes, e adotados pela Assembleia 
Geral da Estrutura de Execução do 
Programa EDCTP-2, na sequência de uma 
análise interpares internacional e sob 
reserva de aprovação prévia pela 
Comissão.

O plano de trabalho anual deve
identificar os tópicos a tratar e as 
atividades a realizar, em coordenação 
com os programas nacionais, incluindo os 
convites à apresentação de propostas a 
publicar pela Estrutura de Execução 
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EDCTP-2 para fins de seleção e 
financiamento de ações indiretas, bem 
como os orçamentos e o financiamento do 
Programa EDCTP-2 para esses tópicos e 
atividades.
O Programa EDCTP-2 deve visar a 
coordenação científica e o intercâmbio de 
informações com iniciativas públicas ou 
privadas pertinentes, nomeadamente as 
que se inscrevem no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, como a Iniciativa sobre 
medicamentos inovadores e o Painel 
estratégico em matéria de saúde.

Or. en

Alteração 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O plano de trabalho anual deve identificar 
os tópicos a tratar e as atividades a realizar, 
incluindo os convites à apresentação de 
propostas a publicar pela Estrutura de 
Execução EDCTP-2 para fins de seleção e 
financiamento de ações indiretas, bem 
como os orçamentos e o financiamento do 
Programa EDCTP-2 para esses tópicos e 
atividades.

O plano de trabalho anual deve identificar 
os tópicos a tratar e as atividades a realizar, 
em coordenação, se for caso disso, com os 
programas nacionais, incluindo os 
convites à apresentação de propostas a 
publicar pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2 para fins de seleção e 
financiamento de ações indiretas, bem 
como os orçamentos e o financiamento do 
Programa EDCTP-2 para esses tópicos e 
atividades. O Programa EDCTP-2 deve 
visar a coordenação científica e, quando 
adequado, o intercâmbio de informações 
com iniciativas públicas ou privadas 
pertinentes, nomeadamente as que se 
inscrevem no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, como a Iniciativa sobre 
medicamentos inovadores e o Painel 
estratégico em matéria de saúde.

Or. en
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Alteração 121
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O plano de trabalho anual deve identificar 
os tópicos a tratar e as atividades a realizar, 
incluindo os convites à apresentação de 
propostas a publicar pela Estrutura de 
Execução EDCTP-2 para fins de seleção e 
financiamento de ações indiretas, bem 
como os orçamentos e o financiamento do 
Programa EDCTP-2 para esses tópicos e 
atividades.

O plano de trabalho anual deve identificar 
os tópicos a tratar e as atividades a realizar, 
incluindo as atividades iniciadas pelos 
Estados participantes e os convites à 
apresentação de propostas a publicar pela 
Estrutura de Execução EDCTP-2 para fins 
de seleção e financiamento de ações 
indiretas, bem como os orçamentos e o 
financiamento do Programa EDCTP-2 para 
esses tópicos e atividades.

Or. en

Alteração 122
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As medidas tomadas para garantir o acesso aos produtos emergentes devem ser descritas e 
utilizadas como critério de avaliação do Programa EDCTP-2. Sem critérios de avaliação 
explícitos que abranjam o acesso dos pacientes aos produtos, não será possível acompanhar 
e avaliar adequadamente a realização do objetivo principal do financiamento dos Programas 
EDCTP.
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Alteração 124
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 125
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 127
Michèle Rivasi

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos convites geridos 
pela Estrutura de Execução EDCTP, o 
relatório anual deve além disso incluir 
informações sobre o número de projetos 
apresentados e selecionados para 
financiamento, a utilização pormenorizada 

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

da contribuição financeira da União, a 
distribuição das contribuições nacionais e 
outras, os tipos de participantes, as 
estatísticas por país, os eventos de 
corretagem, as atividades de divulgação e 
as medidas tomadas para permitir o 
acesso aos produtos.

Or. en

Alteração 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Assembleia Geral decide por consenso. 
Na ausência de consenso, as decisões da 
Assembleia Geral são adotadas por uma 
maioria de, pelo menos, 75 % dos votos.

A Assembleia Geral decide por consenso.

Na ausência de consenso, as decisões da 
Assembleia Geral são adotadas por uma 
maioria de, pelo menos, 75 % dos votos. 
Neste caso, cada membro da 
Assembleia Geral dispõe de um número 
de votos proporcional ao montante da sua 
participação financeira ou em espécie 
para o Programa EDCTP-2 durante o 
exercício findo.

Or. fr

Alteração 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Assembleia Geral decide por consenso. As decisões da Assembleia Geral são 
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Na ausência de consenso, as decisões da 
Assembleia Geral são adotadas por uma 
maioria de, pelo menos, 75 % dos votos.

adotadas por uma maioria de, pelo menos, 
75 % dos votos.

Or. en

Alteração 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) A Assembleia Geral nomeia o 
Conselho de Administração, que
supervisiona o Secretariado da Estrutura de 
Execução EDCTP-2 («SEC») estabelecido 
pela Assembleia Geral como órgão 
executivo do Programa EDCTP-2. O 
Secretariado tem as seguintes funções:

(2) A Assembleia Geral nomeia o 
Conselho de Administração. Para o efeito, 
a Assembleia Geral tem em devida 
consideração a contribuição dos Estados 
participantes e garante igualmente uma 
distribuição geográfica equilibrada dos 
membros do Conselho. Fica assegurada a 
participação de pelo menos um 
representante dos países da África 
Subsariana.
O Conselho de Administração
supervisiona o Secretariado da Estrutura de 
Execução EDCTP-2 («SEC») estabelecido 
pela Assembleia Geral como órgão 
executivo do Programa EDCTP-2. O 
Secretariado tem as seguintes funções:

Or. fr

Alteração 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(2) A Assembleia Geral nomeia o 
Conselho de Administração, que 
supervisiona o Secretariado da Estrutura de 
Execução EDCTP-2 («SEC») estabelecido 
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pela Assembleia Geral como órgão 
executivo do Programa EDCTP-2. O 
Secretariado tem as seguintes funções:

pela Assembleia Geral como órgão 
executivo do Programa EDCTP-2. O 
Secretariado tem pelo menos as seguintes 
funções:

Or. en

Alteração 132
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Representação da Estrutura de 
Execução EDCTP-2;

a) Execução do plano de trabalho anual

Or. en

Alteração 133
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Execução do Programa EDCTP-2 e 
gestão das atividades que lhe tenham sido 
confiadas no plano de trabalho anual;

Suprimido

Or. en

Alteração 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Publicação de informações sobre os 
projetos executados, incluindo o valor 
global de cada projeto e os nomes dos 
participantes;

Or. ro

Alteração 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Um Comité Científico Consultivo 
(«CCC») aconselha a Assembleia Geral 
sobre as prioridades estratégicas do 
Programa EDCTP-2.

(3) Um Comité Estratégico Consultivo 
(«CEC») presta aconselhamento 
estratégico e científico à Assembleia 
Geral, ao Conselho de Administração e ao 
SEC.

Or. en

Alteração 136
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité Científico Consultivo é nomeado 
pela Assembleia Geral e composto por 
peritos independentes europeus e africanos 
com competências em domínios relevantes 
para o Programa EDCTP-2.

O Comité Científico Consultivo é nomeado 
pela Assembleia Geral e composto por 
peritos independentes europeus e africanos 
com competências em domínios relevantes 
para o Programa EDCTP-2. A sua 
composição deve procurar atingir uma 
igualdade dos géneros em conformidade 
com o disposto no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013, que estabelece o Horizonte 2020
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Or. en

Alteração 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Análise e aconselhamento da 
Assembleia Geral sobre o conteúdo, 
âmbito e dimensão do projeto de plano de 
trabalho anual do Programa EDCTP-2, 
incluindo as doenças abrangidas e as 
abordagens a adotar, de um ponto de vista 
científico e técnico;

(b) Aconselhamento da Assembleia Geral 
sobre o conteúdo, âmbito e dimensão do 
projeto de plano de trabalho anual do 
Programa EDCTP-2, incluindo as doenças 
abrangidas e as abordagens a adotar, de um 
ponto de vista científico e técnico;

Or. en

Alteração 138
Michèle Rivasi
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo III – n.º 1 – ponto 3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Assembleia Geral, em cooperação 
com o Comité Científico, cria um Comité 
de Ética.
O Comité de Ética aprova ex ante o 
protocolo de qualquer ensaio clínico 
financiado ou cofinanciado pelo 
Programa EDCTP-2 e realiza 
regularmente auditorias éticas no local. O 
Comité de Ética responde perante a 
Assembleia Geral.
A Assembleia Geral estabelece o número 
de membros do Comité de Ética e as 
modalidades da sua nomeação.
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Or. en


