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Alteração 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Saúde, alterações demográficas e 
bem-estar

1. Saúde e bem-estar

Or. en

Alteração 587
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar, 
reduzir a deficiência, a dependência e a 
exclusão social e ser eficaz em termos de 
custos. A promoção da saúde e a prevenção 
das doenças depende também da 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde, de instrumentos eficazes de 
prevenção como as vacinas, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças e 
da preparação para as mesmas e de 
programas de rastreio eficientes. As 
dimensões culturais, sociais, 
comportamentais e psicológicas da saúde 
também devem ser tomadas em 
consideração. Assim, as ciências sociais e 
humanas têm um importante papel a 
desempenhar na compreensão da saúde e 
do bem-estar.

Or. en
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Alteração 588
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos e impactos, bem como dos 
fatores subjacentes ao bom estado de saúde 
e ao bem-estar. É também essencial a 
efetiva partilha de dados e a ligação desses 
dados com estudos de coortes em larga 

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos e impactos, bem como dos 
fatores subjacentes ao bom estado de saúde 
e ao bem-estar. É também essencial a 
efetiva partilha de dados e a ligação desses 
dados com estudos de coortes em larga 
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escala em dimensão real, bem como a 
tradução dos resultados da investigação na 
prática clínica, em especial pela realização 
de ensaios clínicos.

escala em dimensão real, bem como a 
tradução dos resultados da investigação na 
prática clínica, em especial pela realização 
de ensaios clínicos. Para a transferência 
dos resultados da investigação básica para 
a prática clínica, os ensaios clínicos têm 
de estabelecer uma ligação prévia entre os 
resultados obtidos em laboratório e o 
paciente através da investigação 
translacional: “abordagem do laboratório 
à cabeceira do doente”.

Or. en

Alteração 590
Norbert Glante

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde, mas também no da 
inovação, investigação e desenvolvimento 
de cariz social. Para se poder manter um 
nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social, económico e mental. Cumpre 
igualmente dedicar especial atenção às 
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doenças crónicas, como o cancro, as 
doenças cardiovasculares, as doenças 
reumáticas e musculoesqueléticas, a 
diabetes e as doenças respiratórias e 
mentais. 

Or. de

Justificação

Importa colocar a tónica nas doenças que ocorrem com particular frequência e que têm um 
impacto significativo na sociedade no seu todo. Em inúmeros casos, pouco se sabe sobre as 
causas destas doenças e os eventuais tratamentos, pelo que a coordenação do financiamento 
da investigação europeia é particularmente necessária.

Alteração 591
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social, económico e mental. Cumpre 
igualmente dedicar especial atenção às 
doenças crónicas, como o cancro, as 
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doenças cardiovasculares, as doenças 
reumáticas e musculoesqueléticas, a 
diabetes, as doenças respiratórias e 
mentais.

Or. en

Justificação

As doenças reumáticas e musculoesqueléticas representam não apenas uma causa importante 
de limitação da atividade profissional e reforma antecipada mas também de incapacidade e 
mobilidade reduzida, constituindo um pesado encargo para as famílias, os empregadores, as 
seguradoras e os sistemas de segurança social e de saúde em toda a UE. Devem ser incluídas 
na lista das principais doenças crónicas pois são igualmente ou, nalguns casos, até mais 
importantes em termos de prevalência ou impacto nos sistemas de saúde pública. 

Alteração 592
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
reabilitação e reeducação, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas no setor dos cuidados de saúde e a 
apoiar cuidados integrados e a aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos a permanecerem ativos e 
independentes. Tal contribuirá para 
aumentar e prolongar a duração do seu 
período de bem-estar físico, social e 
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mental.

Or. fr

Alteração 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças, em particular das 
doenças crónicas, e da deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. es

Alteração 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social, económico e mental. Cumpre 
igualmente dedicar especial atenção às 
doenças crónicas, como o cancro, as 
doenças cardiovasculares, as doenças 
reumáticas e musculoesqueléticas, a 
diabetes, as doenças respiratórias e 
mentais.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão não refere qualquer doença específica, o que será preferível para evitar 
uma prescrição excessiva.   No entanto, se se tomar uma decisão no sentido de dar prioridade 
a determinadas doenças, os dados existentes sugerem que as doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas se encontram entre as doenças mais prevalentes, incapacitantes, 
dispendiosamente crónicas e não transmissíveis que afetam a população europeia e, 
portanto, deveriam ser referidas. 

Alteração 595
Angelika Niebler
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados, incluindo também 
intervenções da medicina complementar e 
alternativa, e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Justificação

Para garantir o financiamento futuro da investigação no domínio da medicina complementar 
e alternativa, este deve ser referido explicitamente no programa específico. 

Alteração 596
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do Os crescentes encargos decorrentes do 
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aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes, 
respeitando e facilitando as suas escolhas 
em matéria de cuidados de saúde. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Alteração 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, reforçando a 
competitividade das indústrias 
estabelecidas na UE e o desenvolvimento 
de novas oportunidades de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, reforçando a 
competitividade das indústrias e PME 
estabelecidas na UE e o desenvolvimento 
de novas oportunidades de mercado.

Or. sl
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Alteração 598
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, reforçando a 
competitividade das indústrias 
estabelecidas na UE e o desenvolvimento 
de novas oportunidades de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, incluindo o apoio 
a uma investigação básica de excelência 
no domínio da saúde, reforçando a 
competitividade das indústrias 
estabelecidas na UE e o desenvolvimento 
de novas oportunidades de mercado.

Or. en

Alteração 599
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, reforçando a 
competitividade das indústrias 
estabelecidas na UE e o desenvolvimento 
de novas oportunidades de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, reforçando a 
competitividade das indústrias 
estabelecidas na UE e o desenvolvimento 
de novas oportunidades de mercado, 
baseadas numa abordagem integrada e 
centrada nos doentes.

Or. en

Alteração 600
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 1 – parágrafo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo transversal dos Desafios 
Societais consiste em alinhar os 
instrumentos de investigação e inovação 
da União com a estratégia UE 2020, 
garantindo um crescimento inteligente, 
inclusivo e sustentável. As prioridades 
devem ser consideradas no contexto de 
dar resposta aos desafios societais mais 
atrativos e da forma mais eficiente.  Deve 
ser dada preferência a medidas que 
proporcionem soluções rápidas e eficazes 
e que possam converter a investigação em 
resultados concretos e mensuráveis. 

Or. en

Justificação

A UE possui investigadores e cientistas de alto nível mas regista um atraso em relação aos 
EUA e alguns países asiáticos na capacidade de converter os resultados da investigação em 
produtos, serviços e soluções concretos. Numa época de dificuldades económicas e societais, 
em que o financiamento da investigação e inovação a nível nacional tem vindo a ser 
consideravelmente reduzido devido às medidas de austeridade, o apoio financeiro da UE 
deve visar a investigação aplicada e as soluções próximas do mercado.

Alteração 601
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Seria adequado, neste domínio, 
desenvolver instrumentos inovadores para 
aceleração da investigação, como "grupos 
de patentes", permitindo a partilha de 
direitos de propriedade intelectual através 
de uma compensação adequada dos 
titulares desses direitos, ou prémios para a 
inovação, a fim de promover a abertura 
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da investigação e catalisar os esforços dos 
setores público e privado.

Or. fr

Alteração 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), socioeconómicos e 
genéticos nas suas aceções mais latas. As 
abordagens incluirão o estudo de coortes a 
longo prazo e a sua ligação com dados 
derivados da investigação nos domínios 
«ómicos» e de outros métodos.

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde, bem-estar e 
prevenção de doenças e de permitir 
também o desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), biológicos, 
socioeconómicos e genéticos nas suas 
aceções mais latas. As abordagens 
incluirão o estudo a longo prazo de 
coortes, biobancos e a sua ligação com 
dados derivados da investigação nos 
domínios «ómicos» e de outros métodos.

Or. en

Alteração 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
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doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), socioeconómicos e
genéticos nas suas aceções mais latas. As 
abordagens incluirão o estudo de coortes a 
longo prazo e a sua ligação com dados 
derivados da investigação nos domínios 
«ómicos» e de outros métodos.

doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, ocupacionais, 
comportamentais (incluindo estilo de vida), 
socioeconómicos (com especial atenção à 
pobreza), genéticos e patogénicos nas suas 
aceções mais latas. As abordagens 
incluirão o estudo de coortes a longo prazo 
e a sua ligação com dados derivados da 
investigação nos domínios «ómicos» e de 
outros métodos.

Or. en

Alteração 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada centrada no ser humano, 
abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente e clarificar os 
mecanismos subjacentes das doenças e da 
toxicidade humana, incluindo estudos 
sobre os modos de ação dos produtos 
químicos, exposições combinadas à 
poluição e outros fatores de stress 
relacionados com o ambiente e o clima, 
ensaios toxicológicos integrados, bem 
como alternativas aos ensaios em animais. 
São necessárias abordagens inovadoras 
para fins de avaliação da exposição 
utilizando biomarcadores de nova geração 
relevantes para o ser humano com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
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Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

Or. fr

Justificação

A melhoria dos textos relativos à toxicologia exige abordagens centradas no ser humano.

Alteração 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais e a 
conceção de ambientes a fim de contribuir 
para a recuperação e reabilitação. Serão 
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informação avançados. apoiadas melhores ligações com dados 
ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

Or. en

Alteração 606
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada e relevante para os seres 
humanos, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração relevantes 
para os seres humanos com base em 
domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

Or. en
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Justificação

O objetivo de efetuar ensaios toxicológicos com ênfase em alternativas de substituição dos 
ensaios em animais requer a aplicação de abordagens relevantes para os seres humanos que 
prevejam as doenças humanas e os caminhos da toxicidade melhor que os ensaios realizados 
em animais. 

Alteração 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Deste modo, as políticas e programas 
existentes e planeados podem ser avaliados 
e as políticas podem ser apoiadas. Do 
mesmo modo, podem ser desenvolvidos 
melhores programas de intervenções 
terapêuticas comportamentais, prevenção e 
educação, incluindo os relacionados com a 
literacia nos domínios da nutrição, 
vacinação e outras intervenções de 
cuidados primários.

Deste modo, as políticas e programas 
existentes e planeados podem ser avaliados 
e as políticas podem ser apoiadas. Do 
mesmo modo, podem ser desenvolvidos 
melhores programas de intervenções 
terapêuticas comportamentais, prevenção e 
educação, incluindo os relacionados com a 
literacia nos domínios da nutrição, 
vacinação e outras intervenções de 
cuidados primários. As abordagens 
baseadas na presença da saúde em todas 
as políticas (como as orientadas para o 
ambiente e o local de trabalho) podem 
igualmente ser desenvolvidas para 
minimizar os fatores de risco.

Or. en

Alteração 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento de programas de 
rastreio depende da identificação de 

O desenvolvimento de programas de 
rastreio depende da identificação de 
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biomarcadores precoces de riscos e de 
manifestação da doença e a sua 
implantação depende do ensaio e validação 
de métodos e programas de rastreio. A 
identificação de indivíduos e populações 
com alto risco de doença permitirá a 
elaboração de estratégias personalizadas, 
estratificadas e coletivas que permitam o 
desenvolvimento de uma prevenção 
eficiente e eficaz em termos de custos.

biomarcadores precoces de riscos e de 
manifestação da doença e a sua 
implantação depende do ensaio e validação 
de métodos e programas de rastreio. A 
identificação de indivíduos e populações 
com alto risco de doença permitirá a 
elaboração de estratégias personalizadas, 
estratificadas e coletivas que permitam o 
desenvolvimento de uma prevenção 
eficiente e eficaz em termos de custos. A 
este respeito, será conferida prioridade 
aos programas de despistagem em que a 
prevenção ou terapia para o paciente em 
causa está disponível ou poderá ser 
desenvolvida.

Or. de

Alteração 609
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as redes 
de alerta rápido, a organização de serviços 
de saúde e campanhas de preparação para 
fins de modelização de epidemias, de uma 
resposta eficaz a pandemias e de respostas 
às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos.

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as redes 
de alerta rápido, a organização de serviços 
de saúde e campanhas de preparação para 
fins de modelização de epidemias, de uma 
resposta eficaz a pandemias e de respostas 
às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos. Para fazer 
face a estes desafios de dimensão 
mundial, a União, em parceria com os 
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países interessados, deverá levar a cabo 
ações para alcançar resultados concretos 
no domínio das políticas de saúde, 
melhorar a oferta dos serviços de saúde e 
apoiar a sua própria capacidade de 
investigação.

Or. fr

Alteração 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as redes 
de alerta rápido, a organização de serviços 
de saúde e campanhas de preparação para 
fins de modelização de epidemias, de uma 
resposta eficaz a pandemias e de respostas 
às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos.

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as redes 
de alerta rápido, a organização de serviços 
de saúde e campanhas de preparação para 
fins de modelização de epidemias, de uma 
resposta eficaz a pandemias e de respostas 
às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos. Para fazer 
face a estes desafios de dimensão 
mundial, a União, em parceria com os 
países interessados, deverá levar a cabo 
ações para alcançar resultados concretos 
no domínio das políticas de saúde, 
melhorar a oferta dos serviços de saúde e 
apoiar a sua própria capacidade de 
investigação.

Or. fr
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Justificação

Os desafios identificados têm uma dimensão mundial, pelo que é oportuno fazer referência à 
política geral da União nesta matéria, enunciada na Comunicação da Comissão, de 31 de 
março de 2010, intitulada "O papel da UE na área da saúde mundial" (COM(2010)0128), 
aprovada pelo Conselho em 10 de maio de 2010.

Alteração 611
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as redes 
de alerta rápido, a organização de serviços 
de saúde e campanhas de preparação para 
fins de modelização de epidemias, de uma 
resposta eficaz a pandemias e de respostas 
às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos.

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as redes 
de alerta rápido, a organização de serviços 
de saúde e campanhas de preparação para 
fins de modelização de epidemias, de uma 
resposta eficaz a pandemias e de respostas 
às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos. Para fazer 
face a estes desafios de dimensão 
mundial, a União, em parceria com os 
países interessados, deverá levar a cabo 
ações para alcançar resultados concretos 
no domínio das políticas de saúde, 
melhorar a oferta dos serviços de saúde e 
apoiar a sua própria capacidade de 
investigação.

Or. fr
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Justificação

Os desafios identificados têm uma dimensão mundial, pelo que é oportuno fazer referência à 
política geral da União nesta matéria, enunciada na Comunicação da Comissão, de 31 de 
março de 2010, intitulada "O papel da UE na área da saúde mundial" (COM(2010)0128), 
aprovada pelo Conselho em 10 de maio de 2010.

Alteração 612
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. É necessário 
melhorar os métodos de vigilância, as 
redes de alerta rápido, a organização de
serviços de saúde e campanhas de 
preparação para fins de modelização de 
epidemias, de uma resposta eficaz a 
pandemias e de respostas às consequências 
de doenças não infecciosas decorrentes das 
alterações climáticas, bem como envidar 
esforços no sentido de manter e reforçar as 
capacidades de combate às doenças 
infecciosas resistentes a medicamentos.

A população humana está sob a ameaça de 
infeções novas e emergentes (incluindo as 
resultantes das alterações climáticas), da 
resistência a medicamentos por parte de 
agentes patogénicos existentes e de outras 
consequências diretas e indiretas das 
alterações climáticas. Teorias matemáticas 
preditivas e melhores métodos de 
vigilância, as redes de alerta rápido, a 
organização de serviços de saúde e 
campanhas de preparação são necessários 
para fins de modelização de epidemias, de 
uma resposta eficaz a pandemias e de 
respostas às consequências de doenças não 
infecciosas decorrentes das alterações 
climáticas, bem como envidar esforços no 
sentido de manter e reforçar as capacidades 
de combate às doenças infecciosas 
resistentes a medicamentos.

Or. en

Alteração 613
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Há necessidade de uma melhor 
compreensão da saúde e da doença, em 
pessoas de todas as idades, para que 
possam ser desenvolvidas novas e 
melhores medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A investigação 
translacional interdisciplinar sobre a 
fisiopatologia das doenças é essencial para 
uma melhor compreensão de todos os 
aspetos dos processos patológicos, 
incluindo uma reclassificação da variação 
normal e de doenças com base em dados 
moleculares, bem como para a validação e 
utilização dos resultados da investigação 
em aplicações clínicas.

Há necessidade de uma melhor 
compreensão da saúde e da doença, em 
pessoas de todas as idades, para que 
possam ser desenvolvidas novas e 
melhores medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A investigação 
fundamental de excelência e a 
investigação translacional interdisciplinar 
sobre a fisiopatologia das doenças é 
essencial para uma melhor compreensão de 
todos os aspetos dos processos patológicos, 
incluindo uma reclassificação da variação 
normal e de doenças com base em dados 
moleculares, bem como para a validação e 
utilização dos resultados da investigação 
em aplicações clínicas.

Or. en

Alteração 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.5. Desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas

1.5. Desenvolvimento de novas e melhores 
vacinas preventivas

Or. en

Alteração 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.5. Desenvolvimento de melhores vacinas 1.5. Desenvolvimento de melhores vacinas 
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preventivas preventivas e medicamentos

Or. en

Alteração 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Há necessidade de vacinas preventivas 
mais eficazes (ou de intervenções
preventivas alternativas) e de regimes de 
vacinação baseados em dados factuais que 
visem uma vasta gama de doenças. Isso 
implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias e a realização de 
ensaios clínicos e estudos associados.

Há necessidade de vacinas preventivas 
mais eficazes (ou de intervenções 
preventivas alternativas) e de regimes de 
vacinação baseados em dados factuais que 
visem uma vasta gama de doenças. Isso 
implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias, avaliações de 
segurança pré-clínicas mais preditivas e 
eficazes (nomeadamente, abordagens de 
coerência combinadas com outras 
abordagens que não utilizem animais ou 
reduzam a sua utilização) e a realização de
ensaios clínicos e estudos associados. 

Or. fr

Justificação

No desenvolvimento das vacinas já se verifica uma mudança de paradigma no sentido de 
abordagens mais preditivas e eficazes que não utilizam animais.

Alteração 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Há necessidade de vacinas preventivas 
mais eficazes (ou de intervenções 

Há necessidade de medicamentos e vacinas 
preventivas mais eficazes (ou de 
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preventivas alternativas) e de regimes de 
vacinação baseados em dados factuais que 
visem uma vasta gama de doenças. Isso 
implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias e a realização de 
ensaios clínicos e estudos associados.

intervenções preventivas alternativas) e de 
regimes de vacinação baseados em dados 
factuais que visem uma vasta gama de 
doenças. Isso implica uma melhor 
compreensão das doenças e dos seus 
processos e suas consequentes epidemias e 
a realização de ensaios clínicos e estudos 
associados.

Or. en

Alteração 618
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Há necessidade de vacinas preventivas 
mais eficazes (ou de intervenções 
preventivas alternativas) e de regimes de 
vacinação baseados em dados factuais que 
visem uma vasta gama de doenças. Isso 
implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias e a realização de 
ensaios clínicos e estudos associados.

Há necessidade de vacinas preventivas 
mais eficazes (ou de intervenções 
preventivas alternativas) e de regimes de 
vacinação baseados em dados factuais que 
visem uma vasta gama de doenças. Isso 
implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias, avaliações da 
segurança pré-clínica mais preditivas e 
eficientes (por exemplo, a abordagem da 
coerência, juntamente com outras 
abordagens que não utilizem animais ou 
reduzam a sua utilização) e a realização de 
ensaios clínicos e estudos associados. 

Or. en

Justificação

No desenvolvimento das vacinas já se verifica uma mudança de paradigma no sentido de 
abordagens mais preditivas e eficientes que não utilizam animais.

Alteração 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
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Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes. A este respeito, será conferida 
prioridade aos métodos de diagnóstico em 
que a prevenção ou as medidas 
terapêuticas para os pacientes em causa 
estão disponíveis ou poderão estar 
disponíveis num futuro próximo.

Or. de

Alteração 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

É efetivamente necessária uma melhor
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes tendo 
em vista a sua adaptação a condições 
ambientais e socioeconómicas diferentes,
com o objetivo de disponibilizar um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.
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Or. fr

Justificação

A disponibilidade de instrumentos de diagnóstico fiáveis e a acessibilidade dos preços são 
essenciais para o controlo e o tratamento eficaz das doenças infecciosas nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 621
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes tendo 
em vista a sua adaptação a condições 
ambientais e socioeconómicas diferentes,
com o objetivo de disponibilizar um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

Or. fr

Justificação

A disponibilidade de instrumentos de diagnóstico fiáveis e a acessibilidade dos preços são 
essenciais para o controlo e o tratamento eficaz das doenças infecciosas nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes. As mutações causadoras de 
doenças genéticas serão identificadas e a 
disponibilidade de testes de diagnóstico 
aumentará significativamente. 

Or. en

Justificação

Estas atividades são necessárias tendo em vista a coerência e colaboração em relação aos 
objetivos do Consórcio Internacional de Investigação sobre Doenças Raras (IRDiRC).

Alteração 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
in vitro e por imagem novos e mais 
eficazes. Serão desenvolvidas tecnologias 
inovadoras e existentes com o objetivo de 
melhorar significativamente o prognóstico 
das doenças mediante um diagnóstico mais 
preciso e precoce e permitindo tratamentos 
mais adaptados aos doentes.

Or. en
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Justificação

Serão apoiados, nos termos da presente proposta, os instrumentos de diagnóstico 
comprovados que já se encontram em funcionamento e constituem um campo de investigação 
sólido, e cuja evolução visa a redução do tempo entre o surgimento dos sintomas e o 
diagnóstico.

Alteração 624
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes tendo 
em vista a sua adaptação a condições 
ambientais e socioeconómicas diferentes,
com o objetivo de disponibilizar um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes.

Or. fr

Alteração 625
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
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objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados 
aos doentes.

objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos melhores e mais
acessíveis.

Or. en

Alteração 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.8. Tratamento de doenças 1.8. Desenvolvimento de tratamentos 
adaptados e tratamento de doenças

Or. en

Alteração 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular, incluindo a 
terapia com células estaminais adultas, 
terapias com células do cordão umbilical, 
células iPS; aumentar o êxito no processo 
de desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas (incluindo métodos alternativos 
para substituir ensaios de segurança e 
eficácia clássicos, por exemplo, o 
desenvolvimento de novos métodos); 
desenvolver abordagens de medicina 
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dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as co-
morbilidades e evitar a polifarmácia. Estas 
melhorias facilitarão o desenvolvimento de 
tratamentos novos, mais eficientes, 
eficazes e sustentáveis para as doenças e 
para a gestão da deficiência.

regenerativa, incluindo abordagens 
baseadas em células estaminais; 
desenvolver melhores dispositivos e 
sistemas médicos e de assistência; manter e 
melhorar a nossa capacidade para combater 
doenças transmissíveis, raras, graves e 
crónicas, realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência. É 
necessário desenvolver ideias no domínio 
da medicina regenerativa, nomeadamente 
com base em células estaminais adultas, 
células do cordão umbilical e células iPS.

Or. de

Alteração 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, bioterapias, vacinas e 
outras abordagens terapêuticas, incluindo a 
transplantação, a terapia genética e celular, 
nomeadamente as abordagens 
transdisciplinares (por exemplo, a 
biomatemática, a bioinformática e a 
medicina nuclear); aumentar o êxito no 
processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
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assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

Or. fr

Justificação

As bioterapias englobam os progressos tecnológicos em matéria de investigação biomédica 
com o objetivo de desenvolver novas soluções terapêuticas, diferentes dos tratamentos 
clássicos. A tónica não é suficientemente colocada na interdisciplinaridade. No entanto, é 
frequentemente solicitada investigação simultânea em disciplinas como a matemática, a 
informática, a ética e a física a fim de responder a objetivos comuns e complexos como são os 
cuidados de saúde.

Alteração 629
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, bioterapias, vacinas e 
outras abordagens terapêuticas, incluindo a 
transplantação, a terapia genética e celular, 
nomeadamente as abordagens 
transdisciplinares (por exemplo, a 
biomatemática, a bioinformática e a 
medicina nuclear); aumentar o êxito no 
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exemplo, o desenvolvimento de novos
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

Or. fr

Alteração 630
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por
exemplo, o desenvolvimento de novos
métodos); desenvolver abordagens de 

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação 
alogénica, a terapia genética e celular; 
aumentar o êxito no processo de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas (incluindo métodos alternativos 
para substituir ensaios de segurança e 
eficácia clássicos realizados em animais, 
por exemplo, o desenvolvimento de 
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medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
co-morbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

métodos mais preditivos e relevantes para 
os seres humanos); desenvolver 
abordagens de medicina regenerativa, 
incluindo abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

Or. en

Alteração 631
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em qualquer tipo de 
células estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
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capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
co-morbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

Or. en

Alteração 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
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co-morbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

comorbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes e adaptados, eficazes e 
sustentáveis para as doenças e para a 
gestão da deficiência.

Or. en

Alteração 633
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
co-morbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes; e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
comorbilidades e evitar a polifarmácia, 
tendo devidamente em conta a medicina 
complementar e alternativa. Estas 
melhorias facilitarão o desenvolvimento de 
tratamentos novos, mais eficientes, 
eficazes e sustentáveis para as doenças e 
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para a gestão da deficiência.

Or. en

Alteração 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação permitirá a melhoria das 
terapias avançadas e celulares, devendo 
centrar-se no tratamento das doenças 
crónicas.

Or. en

Alteração 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.9. Transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis

1.9. Transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis, incluindo os aspetos 
psicossociais

Or. en

Alteração 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.9 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
outras doenças concomitantes e/ou já em 
fase de tratamento, a determinação da 
eficácia comparativa das intervenções e 
soluções, bem como melhor utilização das 
bases de dados e dos registos de saúde 
eletrónicos como fontes de dados para 
ensaios e transferência de conhecimentos. 
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais.

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
doenças raras, outras doenças 
concomitantes e/ou já em fase de 
tratamento, a determinação da eficácia 
comparativa das intervenções e soluções, 
bem como melhor utilização das bases de 
dados e dos registos de saúde eletrónicos 
como fontes de dados para ensaios e 
transferência de conhecimentos. Deve 
garantir-se apoio específico ao 
desenvolvimento pré-clínico e/ou clínico 
de substâncias com um claro potencial 
para dar resposta a necessidades médicas 
em grande medida ainda não satisfeitas, 
como os chamados medicamentos órfãos.
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais.

Or. en

Justificação

Estas atividades são necessárias tendo em vista a coerência e colaboração em relação aos 
objetivos do Consórcio Internacional de Investigação sobre Doenças Raras (IRDiRC).

Alteração 637
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.9 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
outras doenças concomitantes e/ou já em 
fase de tratamento, a determinação da 
eficácia comparativa das intervenções e 
soluções, bem como melhor utilização das 
bases de dados e dos registos de saúde 
eletrónicos como fontes de dados para 
ensaios e transferência de conhecimentos. 
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais.

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
outras doenças concomitantes e/ou já em 
fase de tratamento, a determinação da 
eficácia comparativa das intervenções e 
soluções, bem como melhor utilização das 
bases de dados e dos registos de saúde 
eletrónicos como fontes de dados para 
ensaios e transferência de conhecimentos. 
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais. Os 
princípios éticos, designadamente a 
Declaração de Helsínquia, exigem a 
divulgação dos dados resultantes de todas 
as atividades de investigação sobre o ser 
humano.

Or. fr

Alteração 638
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
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incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
outras doenças concomitantes e/ou já em 
fase de tratamento, a determinação da 
eficácia comparativa das intervenções e 
soluções, bem como melhor utilização das 
bases de dados e dos registos de saúde 
eletrónicos como fontes de dados para 
ensaios e transferência de conhecimentos. 
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais.

incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
doenças raras, outras doenças 
concomitantes e/ou já em fase de 
tratamento, a determinação da eficácia 
comparativa das intervenções e soluções, 
bem como melhor utilização das bases de 
dados e dos registos de saúde eletrónicos 
como fontes de dados para ensaios e 
transferência de conhecimentos. Do mesmo 
modo, será concedido apoio à transferência 
de outros tipos de intervenções, como as 
relacionadas com a vida autónoma em 
ambientes reais. Deve garantir-se apoio 
específico ao desenvolvimento pré-clínico 
e/ou clínico de substâncias com um claro 
potencial para dar resposta a necessidades 
médicas em grande medida ainda não 
satisfeitas, como os chamados 
medicamentos órfãos.

Or. en

Alteração 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
outras doenças concomitantes e/ou já em 
fase de tratamento, a determinação da 
eficácia comparativa das intervenções e 
soluções, bem como melhor utilização das 

Os ensaios clínicos constituem os meios de 
transferência de conhecimentos biomédicos 
para aplicação em doentes, pelo que lhes 
será prestado apoio, bem como de melhoria 
das suas práticas. Exemplos disso são o 
desenvolvimento de melhores 
metodologias a fim de permitir ensaios que 
incidam em grupos populacionais 
relevantes, incluindo os que sofrem de 
outras doenças concomitantes e/ou já em 
fase de tratamento, a determinação da 
eficácia comparativa das intervenções e 
soluções, bem como melhor utilização das 
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bases de dados e dos registos de saúde 
electrónicos como fontes de dados para 
ensaios e transferência de conhecimentos. 
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais.

bases de dados e dos registos de saúde 
electrónicos como fontes de dados para 
ensaios e transferência de conhecimentos. 
Do mesmo modo, será concedido apoio à 
transferência de outros tipos de 
intervenções, como as relacionadas com a 
vida autónoma em ambientes reais. Será 
atribuída particular importância 
particular aos ensaios clínicos no domínio 
das doenças raras e das doenças infantis, 
incluindo as relacionadas com a 
prematuridade.

Or. de

Alteração 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.10. Melhor utilização dos dados relativos 
à saúde

1.10. Melhor recolha e utilização dos 
dados relativos à saúde e das técnicas 
normalizadas de análise de dados

Or. en

Alteração 641
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será apoiada a integração de infraestruturas 
e fontes e estruturas de informação 
(incluindo as derivadas de estudos de 
coortes, protocolos, recolhas de dados, 
indicadores, etc.), bem como a 
normalização, a interoperabilidade, a 
armazenagem, a partilha e o acesso aos 

Será apoiada a integração de infraestruturas 
e fontes e estruturas de informação 
(incluindo as derivadas de estudos de 
coortes, protocolos, recolhas de dados, 
indicadores, etc.), bem como a 
normalização, a interoperabilidade, a 
armazenagem, a partilha e o acesso aos 
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dados, a fim de permitir uma exploração 
adequada dos mesmos. Deve ser prestada 
atenção ao tratamento de dados, à gestão 
dos conhecimentos, à modelização e à 
visualização.

dados, a fim de permitir uma exploração 
adequada dos mesmos. Deve ser prestada 
atenção ao tratamento de dados, à gestão 
dos conhecimentos, à modelização e à 
visualização, bem como aos mecanismos 
que asseguram a sustentabilidade a longo 
prazo dessas infraestruturas, para a 
melhor utilização possível dos recursos.

Or. en

Alteração 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos, métodos e estatísticas de 
caráter científico para uma avaliação 
rápida, exata e preditiva da segurança, da 
eficácia e da qualidade das tecnologias da 
saúde, incluindo novos medicamentos, 
produtos biológicos, terapias avançadas e 
dispositivos médicos. Este aspeto é 
especialmente relevante para novos 
desenvolvimentos em domínios que 
incluem os relacionados com vacinas, 
terapias genética e de células/tecidos, 
órgãos e transplantação, fabrico 
especializado, biobancos, novos 
dispositivos médicos, procedimentos de 
diagnóstico/tratamento, ensaios genéticos, 
interoperabilidade e saúde em linha, 
incluindo os aspetos de proteção da vida 
privada. Do mesmo modo, é necessário o 
apoio a melhores metodologias de 
avaliação dos riscos, abordagens de ensaios 
e estratégias relativas ao ambiente e à 
saúde. É igualmente necessário apoiar o 
desenvolvimento de métodos relevantes 
para assistir na avaliação dos aspetos éticos 
nos domínios supramencionados.

É necessário apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos, métodos e estatísticas de 
caráter científico para uma avaliação 
rápida, exata e preditiva da segurança, da 
eficácia e da qualidade das tecnologias da 
saúde, incluindo novos medicamentos, 
produtos biológicos, terapias avançadas e 
dispositivos médicos. Este aspeto é 
especialmente relevante para novos 
desenvolvimentos em domínios que 
incluem os relacionados com vacinas, 
terapias genética e de células/tecidos, 
órgãos e transplantação, fabrico 
especializado, biobancos, novos 
dispositivos médicos, procedimentos de 
diagnóstico/tratamento, ensaios genéticos, 
interoperabilidade, telemedicina e saúde 
em linha, incluindo os aspetos de proteção 
da vida privada. Do mesmo modo, é 
necessário o apoio a melhores 
metodologias de avaliação dos riscos, 
abordagens de ensaios e estratégias 
relativas ao ambiente e à saúde. É 
igualmente necessário apoiar o 
desenvolvimento de métodos relevantes 
para assistir na avaliação dos aspetos éticos
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nos domínios supramencionados.

Or. sl

Alteração 643
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos, métodos e estatísticas de 
carácter científico para uma avaliação 
rápida, exata e preditiva da segurança, da 
eficácia e da qualidade das tecnologias da 
saúde, incluindo novos medicamentos, 
produtos biológicos, terapias avançadas e 
dispositivos médicos. Este aspeto é 
especialmente relevante para novos 
desenvolvimentos em domínios que 
incluem os relacionados com vacinas, 
terapias genética e de células/tecidos, 
órgãos e transplantação, fabrico 
especializado, biobancos, novos 
dispositivos médicos, procedimentos de 
diagnóstico/tratamento, ensaios genéticos, 
interoperabilidade e saúde em linha, 
incluindo os aspetos de proteção da vida 
privada. Do mesmo modo, é necessário o 
apoio a melhores metodologias de 
avaliação dos riscos, abordagens de ensaios 
e estratégias relativas ao ambiente e à 
saúde. É igualmente necessário apoiar o 
desenvolvimento de métodos relevantes 
para assistir na avaliação dos aspetos éticos 
nos domínios supramencionados.

É necessário apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos, métodos e estatísticas de 
carácter científico, avaliações do impacto 
na privacidade para uma avaliação rápida, 
exata e preditiva da segurança, da eficácia, 
da proteção dos direitos humanos e da 
qualidade das tecnologias da saúde, 
incluindo novos medicamentos, produtos 
biológicos, terapias avançadas e 
dispositivos médicos. Este aspeto é 
especialmente relevante para novos 
desenvolvimentos em domínios que 
incluem os relacionados com vacinas, 
terapias genética e de células/tecidos, 
órgãos e transplantação, fabrico 
especializado, biobancos, novos 
dispositivos médicos, procedimentos de 
diagnóstico/tratamento, ensaios genéticos, 
interoperabilidade e saúde em linha, 
incluindo os aspetos de proteção da vida 
privada. Do mesmo modo, é necessário o 
apoio a melhores metodologias de 
avaliação dos riscos, abordagens de ensaios 
e estratégias relativas ao ambiente e à 
saúde. É igualmente necessário apoiar o 
desenvolvimento de métodos relevantes 
para assistir na avaliação dos aspetos éticos 
nos domínios supramencionados.

Or. en
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Alteração 644
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos, métodos e estatísticas de 
carácter científico para uma avaliação 
rápida, exata e preditiva da segurança, da 
eficácia e da qualidade das tecnologias da 
saúde, incluindo novos medicamentos, 
produtos biológicos, terapias avançadas e 
dispositivos médicos. Este aspeto é 
especialmente relevante para novos 
desenvolvimentos em domínios que 
incluem os relacionados com vacinas, 
terapias genética e de células/tecidos, 
órgãos e transplantação, fabrico 
especializado, biobancos, novos 
dispositivos médicos, procedimentos de 
diagnóstico/tratamento, ensaios genéticos, 
interoperabilidade e saúde em linha, 
incluindo os aspetos de proteção da vida 
privada. Do mesmo modo, é necessário o 
apoio a melhores metodologias de 
avaliação dos riscos, abordagens de ensaios 
e estratégias relativas ao ambiente e à 
saúde. É igualmente necessário apoiar o 
desenvolvimento de métodos relevantes 
para assistir na avaliação dos aspetos éticos 
nos domínios supramencionados.

É necessário apoiar o desenvolvimento, a 
integração e a utilização de instrumentos, 
métodos e estatísticas de caráter científico 
novos e mais relevantes para os seres 
humanos para uma avaliação rápida, exata 
e preditiva da segurança, da eficácia e da 
qualidade das tecnologias da saúde, 
incluindo novos medicamentos, produtos 
biológicos, terapias avançadas e 
dispositivos médicos. Este aspeto é 
especialmente relevante para novos 
desenvolvimentos em domínios que 
incluem os relacionados com vacinas, 
terapias genética e de células/tecidos, 
órgãos humanos e transplantação, fabrico 
especializado, biobancos, novos 
dispositivos médicos, procedimentos de 
diagnóstico/tratamento, ensaios genéticos, 
interoperabilidade e saúde em linha, 
incluindo os aspetos de proteção da vida 
privada. Do mesmo modo, é necessário o 
apoio a metodologias modernas de 
avaliação dos riscos e perigos, abordagens 
de ensaios e estratégias relativas ao 
ambiente e à saúde. É igualmente 
necessário apoiar o desenvolvimento de 
métodos relevantes para assistir na 
avaliação dos aspetos éticos nos domínios 
supramencionados.

Or. en

Justificação

As tecnologias da saúde devem utilizar os progressos do século XXI nas ciências biológicas 
humanas e na modelização computacional, se relevantes para as necessidades médicas e de 
segurança humanas. 
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Alteração 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.12 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.12. Envelhecimento em atividade, vida 
autónoma e assistida

1.12. Envelhecimento saudável e em 
atividade, vida autónoma e assistida

Or. en

Alteração 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A capacitação dos indivíduos no sentido de 
melhorarem e gerirem a sua saúde ao longo 
da vida resultará numa poupança de custos 
nos sistemas de saúde, ao permitir a gestão 
das doenças crónicas fora das instituições e 
a melhoria dos resultados em termos de 
saúde. Com esse fim em vista, é necessária 
investigação sobre modelos 
comportamentais e sociais, atitudes sociais 
e aspirações em relação a tecnologias de 
saúde personalizadas, ferramentas móveis 
e/ou portáteis, novos diagnósticos e 
serviços personalizados destinados a 
promover um estilo de vida saudável, bem-
estar, autonomia, maior interação entre 
cidadãos e profissionais de saúde, 
programas personalizados para a gestão da 
doença e da deficiência, bem como o apoio 
às infraestruturas do conhecimento.

A capacitação dos indivíduos no sentido de 
melhorarem e gerirem a sua saúde ao longo 
da vida resultará numa poupança de custos 
nos sistemas de saúde, ao permitir a gestão 
das doenças crónicas fora das instituições e 
a melhoria dos resultados em termos de 
saúde. Com esse fim em vista, é necessária 
investigação sobre modelos 
comportamentais e sociais, atitudes sociais 
e aspirações em relação a tecnologias de 
saúde personalizadas, ferramentas móveis 
e/ou portáteis, novos diagnósticos e 
serviços personalizados destinados a 
promover um estilo de vida saudável, bem-
estar, autonomia, maior interação entre 
cidadãos e profissionais de saúde, 
programas personalizados para a gestão da 
doença e da deficiência para melhorar a 
autonomia pessoal e social dos pacientes, 
bem como o apoio às infraestruturas do 
conhecimento.

Or. es
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Alteração 647
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.13-A. Capacitação dos indivíduos para 
autogestão da saúde
O aumento do sedentarismo da população 
e a evolução dos modos de vida (na 
escola, no trabalho e na vida quotidiana) 
exigem uma reflexão e ações específicas 
sobre o papel da atividade física, do 
movimento e do exercício e sobre as 
questões da prevenção e tratamento de 
doenças, sejam elas de ordem fisiológica 
(redução da autonomia funcional, 
obesidade, doenças físicas crónicas) ou 
psicológica (stress, sintomas de 
depressão).

Or. fr

Alteração 648
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
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saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo.

saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo. A 
investigação interdisciplinar nas ciências 
sociais é igualmente necessária a fim de 
proporcionar as soluções mais adequadas 
para responder às necessidades dos 
doentes na sua vida quotidiana e 
contribuir para a sua capacitação, em 
particular dos pacientes que sofrem de 
doenças crónicas, como os pacientes com 
doenças raras. 

Or. en

Alteração 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo.

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização dos sistemas de 
saúde públicos e da prestação de cuidados 
de saúde a longo prazo.

Or. es
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Alteração 650
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo.

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde, 
incluindo os prestadores de serviços de 
medicina complementar e alternativa, e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo.

Or. en

Alteração 651
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os 
prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 

O apoio à gestão das doenças crónicas fora 
das instituições depende igualmente de 
uma melhor colaboração entre os doentes, 
os prestadores de cuidados de saúde e de 
acompanhamento social ou informal. A 
investigação e aplicações inovadoras 
beneficiarão de apoio no que diz respeito à 
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tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo.

tomada de decisões com base em 
informação distribuída, e ao fornecimento 
de dados para implantações em larga escala 
e para a exploração comercial de soluções 
inovadoras, incluindo serviços 
interoperáveis de saúde e cuidados de 
saúde à distância. Também será apoiada 
investigação e inovação com vista a 
melhorar a organização da prestação de 
cuidados de saúde a longo prazo.

Or. en

Alteração 652
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar o desenvolvimento da 
avaliação das tecnologias da saúde e da 
economia da saúde, bem como reunir 
dados e difundir as melhores práticas, 
tecnologias e abordagens inovadoras no 
setor da prestação de cuidados de saúde, 
incluindo as ICT e aplicações de saúde em 
linha. Serão apoiadas análises 
comparativas da reforma dos sistemas de 
saúde pública na Europa e em países 
terceiros e avaliações dos seus impactos 
económicos e sociais de médio a longo 
prazo. Serão apoiadas análises das futuras 
necessidades de pessoal no setor da saúde, 
tanto em termos quantitativos como de 
competências necessárias tendo em conta 
os novos padrões de cuidados de saúde. 
Será apoiada a investigação sobre a 
evolução das desigualdades sanitárias, a 
sua interação com outras desigualdades 
económicas e sociais e a eficácia das 
políticas destinadas a reduzi-las na Europa 
e não só. Por último, há necessidade de 
apoiar a avaliação de soluções de 
segurança dos doentes e de sistemas de 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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garantia da qualidade, incluindo o papel 
dos doentes na segurança e qualidade dos 
cuidados de saúde.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1,15-A. Ciências da vida para a medicina:
Importa conferir prioridade aos esforços 
de investigação que um só 
Estado-membro não pode levar a efeito ou 
não pode levar a feito tão eficazmente 
como a União e que poderão beneficiar 
diretamente os pacientes num futuro 
previsível.

Or. de

Alteração 654
Bernd Lange

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1,15-A. Impacto da educação artística no 
bem-estar, na saúde e no comportamento 
social 
Um importante desafio dos dias de hoje 
consiste em levar os cidadãos da União, 
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nomeadamente nas crianças, a 
apreciarem mais a vida, através de 
atividades artísticas como a música, a 
arte, a literatura, etc., e em melhorar a 
sua saúde, bem-estar e comportamento 
social.

Or. de

Justificação

O impacto positivo da educação artística no bem-estar, na saúde e no comportamento social 
não pode ser subestimado. Há um grande potencial de investigação neste domínio, devendo o 
mesmo ser reconhecido e utilizado.

Alteração 655
Adam Gierek

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e 
não só.

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades, desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e não 
só. A fim de superar os desafios 
enfrentados pelas sociedades da UE em 
processo de envelhecimento, uma análise 
apropriada, coordenada e estratégica dos 
objetivos em matéria de política de saúde 
reveste-se de importância vital. Uma 
coordenação desse género poderá resolver 
os problemas causados pela fragmentação 
e pela falta de congruência das políticas 
dos Estados-Membros e aumentar a 
utilização do potencial nos domínios 
científico, dos recursos humanos e das 
infraestruturas em toda a comunidade de 
investigação biomédica e junto daqueles 
que utilizam os respetivos produtos finais 
em tratamentos médicos. Para que a 
investigação inovadora na área da saúde 
seja bem sucedida, é fundamental que 
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todas as instalações médicas estabeleçam 
um compromisso a longo prazo com uma 
pesquisa em processo de constante 
aperfeiçoamento e que se proceda à 
formação de grupos criativos de jovens 
cientistas através de projetos no âmbito do 
programa Marie Curie. Esta estratégia 
centrada no desenvolvimento deve apoiar 
processos de investigação que conduzam a 
uma Europa mais saudável e mais 
eficiente, por meio do envolvimento da 
sociedade europeia na esfera da 
investigação biomédica e das novas 
oportunidades e desafios proporcionados 
por produtos finais inovadores no campo 
da pesquisa biomédica. As ações 
estratégicas no âmbito do Programa-
-Quadro Horizonte 2020 podem garantir 
que os especialistas deem o seu contributo 
para as futuras políticas de saúde desde a 
sua conceção, acelerar a introdução de 
inovações e aumentar a competitividade 
dos procedimentos médicos utilizados,  
podendo também apoiar a cooperação 
transfronteiriça entre um maior número 
de cientistas e especialistas em diversas 
áreas da medicina, com vista à criação de 
uma poupança efetiva para os sistemas 
nacionais de saúde através da realização 
de progressos científicos. A introdução de 
alterações na formação dos médicos 
especialistas que restrinjam o monopólio 
atualmente detido pelas associações 
profissionais dos médicos nos Estados-
-Membros devem ser realizadas com base 
num sistema europeu uniforme e comum 
a toda a UE e deve ser posta em prática de 
molde a assegurar que a formação e a 
investigação no domínio dos cuidados de 
saúde na Europa se baseiem nos 
procedimentos de excelência utilizados 
nas instalações de investigação médica 
que satisfazem critérios uniformes de 
formação. Um conselho consultivo de alto 
nível em matéria de saúde na UE efetuará 
a coordenação da estratégia científica da 
investigação na área da saúde no âmbito 
de todo o Programa-Quadro Horizonte 
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2020 e apoiará a investigação médica 
horizontal desenvolvida simultaneamente 
em diferentes centros de pesquisa nos 
Estados-Membros. O objetivo da 
coordenação estratégica será o de 
contribuir para identificar a investigação 
médica de caráter crucial e trazer os 
futuros programas para a égide dos 
centros de excelência locais que sejam 
geridos de acordo com os mais elevados 
padrões de qualidade, o que garantirá que 
os especialistas de diversas áreas da 
medicina deem o seu contributo para este 
competitivo domínio de políticas desde a 
sua conceção, salvaguardando a 
rentabilidade dos sistemas nacionais de 
saúde. Além disso, o objetivo da 
coordenação da estratégia científica 
consistirá em incentivar outras áreas de 
investigação científica e tecnológica a 
desempenharem o seu papel nas 
estratégias inovadoras criadas pela 
moderna pesquisa biomédica. Ao instituir 
uma coordenação estratégica interna no 
domínio das questões relacionadas com a 
investigação na área da saúde com base 
num aconselhamento científico de alto 
nível, o conselho consultivo da UE 
proporcionará também os instrumentos 
necessários para a promoção intensiva de 
sinergias e economias de escala neste 
setor. O intuito será o de concretizar uma 
convergência voluntária entre as 
entidades nacionais de financiamento das 
políticas de saúde e a Comissão em torno 
de objetivos específicos, sempre que tal se 
afigure adequado, e dar corpo a uma 
parceria estratégica ao nível da UE entre 
as empresas, as entidades nacionais e a 
Comissão; além disso, será prosseguida 
uma convergência estratégica envolvendo 
os órgãos reguladores e as autoridades 
sanitárias nacionais no quadro do 
programa. O objetivo desta abordagem 
sistémica ao tema da investigação a todos 
os níveis deve ser o de assegurar que os 
procedimentos médicos especializados 
sejam disponibilizados de uma forma mais 
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abrangente e por via do desenvolvimento 
de métodos mais económicos.

Or. pl

Justificação

A existência de sinergias positivas nos serviços de prestação de cuidados de saúde depende 
da coordenação proficiente das políticas dos Estados-Membros e de convergências no 
domínio de uma adequada formação de especialistas em várias profissões médicas e de 
cientistas na área da medicina.

Alteração 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e não 
só.

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e não 
só. Deve também ter em conta os 
importantes benefícios a longo prazo do 
desenvolvimento de produtos para doentes 
de países de baixo rendimento e adequar o 
financiamento em conformidade.  O 
desenvolvimento de produtos através da 
inovação pode traduzir-se em resultados 
concretos, tendo efeitos evidentes na 
sociedade e na redução da pobreza com 
maior investimento nas doenças 
relacionadas com a pobreza e 
negligenciadas. 

Or. en

Alteração 657
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e não 
só.

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde o reforço de 
capacidades, a transferência de 
conhecimentos (nomeadamente em 
matéria de políticas de saúde) e 
tecnologias, a execução, o controlo e a 
avaliação de ações de demonstração em 
larga escala, conduzindo a soluções 
moduláveis para a Europa e não só.

Or. fr

Justificação

No que se refere à saúde, as ações de demonstração só podem ser feitas num contexto 
político, regulamentar e ético bem definido, que deve ser garantido na Europa e não só.

Alteração 658
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e não 
só.

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde o reforço de 
capacidades, a transferência de 
conhecimentos (nomeadamente em 
matéria de políticas de saúde) e 
tecnologias, a execução, o controlo e a 
avaliação de ações de demonstração em 
larga escala, conduzindo a soluções 
moduláveis para a Europa e não só.

Or. fr

Alteração 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde a transferência de 
conhecimentos e tecnologias até ações de 
demonstração em larga escala, conduzindo 
a soluções moduláveis para a Europa e não 
só.

O apoio prestado abrangerá todo o espetro 
de atividades desde o reforço de 
capacidades, a transferência de 
conhecimentos (nomeadamente em 
matéria de políticas de saúde) e 
tecnologias, a execução, o controlo e a 
avaliação de ações de demonstração em 
larga escala, conduzindo a soluções 
moduláveis para a Europa e não só.

Or. fr

Justificação

No que se refere à saúde, as ações de demonstração só podem ser feitas num contexto 
político, regulamentar e ético bem definido, que deve ser garantido na Europa e não só.

Alteração 660
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Desafios europeus no domínio da 
bioeconomia: segurança alimentar, 
incluindo segurança dos alimentos,
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha e marítima

Or. en

Alteração 661
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Bioeconomia: segurança alimentar, 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha e marítima e
bioindústrias

Or. en

Justificação

Segundo a estratégia europeia “Inovação para um Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa”, a bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos renováveis e a 
sua conversão em alimentos para consumo humano e animal, produtos de base biológica e 
bioenergia. A bioeconomia inclui quatro setores principais que deverão ser apoiados pelo 
grande desafio designado “Bioeconomia”:  agricultura e silvicultura; pesca e aquicultura; 
bioindústrias e alimentação.

Alteração 662
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança alimentar, qualidade e 
segurança dos alimentos, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

Or. en

Alteração 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 2. Bioeconomia: segurança alimentar, 
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sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha e marítima e 
bioindústrias
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa. A sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

Segundo a estratégia europeia “Inovação para um Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa”, a bioeconomia inclui quatro setores principais que deverão ser apoiados 
pelo grande desafio designado "Bioeconomia": agricultura e silvicultura; pesca e 
aquicultura; bioindústrias e alimentação. O presente título deve, pois, refletir a definição 
elaborada pela Comissão Europeia.

Alteração 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança dos alimentos, alimentos 
saudáveis e segurança alimentar, 
agricultura sustentável, investigação 
marinha e de montanha e bioeconomia

Or. sl

Alteração 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1. Agricultura e silvicultura sustentáveis 2.1. Agricultura, incluindo criação de 
gado, e silvicultura sustentáveis
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Or. en

Alteração 666
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos a longo prazo, 
mais eficientes na utilização dos recursos e 
com maior resiliência, que ofereçam 
quantidades suficientes de alimentos para 
consumo humano e animal, biomassa e 
outras matérias-primas e prestem e 
mantenham serviços ecossistémicos, ao 
mesmo tempo que apoiam o 
desenvolvimento de meios prósperos de 
subsistência rural. O objetivo é criar 
sistemas de produção de alimentos que, 
em vez de degradarem os recursos 
naturais dos quais dependem, fortaleçam, 
reforcem e alimentem a base de recursos, 
o que permitirá uma produção de riqueza 
sustentável. A investigação e inovação 
proporcionarão opções para a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável, permitindo assim 
aumentar a produtividade a longo prazo e 
melhorar a eficiência na utilização dos 
recursos da agricultura, reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa (GEE) da 
agricultura, reduzir a lixiviação de 
nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa, aumentar o nível de biodiversidade 
nos sistemas de produção primários e 
reduzir o impacto desses sistemas na 
biodiversidade.
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Or. en

Alteração 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais numa produção 
mais sustentável, tais como: reforçar o 
potencial genético das plantas para se 
adaptarem melhor às tensões bióticas e 
abióticas, aumentar a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos da 
agricultura, reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE) da agricultura, 
melhorar a eficiência da utilização da 
água e dos nutrientes, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

Or. en

Alteração 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais numa produção 
sustentável, acessível e nutritiva,
permitindo assim aumentar a produtividade 
e a eficiência na utilização dos recursos da 
agricultura, reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE) da agricultura, 
reduzir a lixiviação de nutrientes de terras 
cultivadas para ambientes aquáticos e 
terrestres, reduzir a dependência de 
importações internacionais de proteínas 
derivadas de plantas para a Europa e 
aumentar o nível de biodiversidade nos 
sistemas de produção primários, para 
melhor compreender e desenvolver 
respostas às formas como geramos, 
distribuímos, comercializamos, 
consumimos e regulamentamos a 
produção de alimentos. 

Or. en

Alteração 669
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização e proteção dos recursos e com 
maior resiliência, que ofereçam 
quantidades suficientes de alimentos para 
consumo humano e animal, biomassa e 
outras matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
preservam a base de recursos naturais, a 
biodiversidade e o suporte de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar os sistemas e paisagens 
agrícolas, a reciclagem de nutrientes e 
matéria orgânica e a preservação dos 
recursos hídricos e dos solos, melhorando 
assim a capacidade de adaptação dos 
agricultores em relação às alterações e 
incertezas climáticas. 

Or. en

Alteração 670
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização e proteção dos recursos e com 
maior resiliência, que ofereçam 
quantidades suficientes de alimentos para 
consumo humano e animal, biomassa e 
outras matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
preservam a base de recursos naturais e o 
suporte de meios prósperos de subsistência 
rural. A investigação e inovação 
proporcionarão opções para a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável e nos sistemas 
alimentares, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas e outros 
materiais para a Europa e aumentar a
biodiversidade nos sistemas e paisagens 
agrícolas, a reciclagem de nutrientes e 
matéria orgânica e a preservação dos 
recursos hídricos e dos solos, melhorando 
assim a capacidade de adaptação dos 
agricultores em relação às alterações e 
incertezas climáticas. 

Or. en

Alteração 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais numa produção 
mais sustentável, tais como: reforçar o 
potencial genético das plantas para se 
adaptarem melhor às tensões bióticas e 
abióticas, aumentar a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos da 
agricultura, reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE) da agricultura, 
melhorar a eficiência da utilização da 
água e dos nutrientes, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

Or. en

Justificação

Substitui-se “permitindo assim” por”tais como” para que o texto seja menos restritivo, mais 
positivo e abrangente. 

Alteração 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 2.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural, protegendo 
a saúde dos consumidores e reduzindo o 
impacto ambiental. A investigação e 
inovação proporcionarão opções para a 
integração de objetivos agronómicos e 
ambientais na produção sustentável, 
permitindo assim aumentar a produtividade 
e a eficiência na utilização dos recursos da 
agricultura, reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE) da agricultura, 
reduzir a lixiviação de nutrientes de terras 
cultivadas para ambientes aquáticos e 
terrestres, reduzir a dependência de 
importações internacionais de proteínas 
derivadas de plantas para a Europa e 
aumentar o nível de biodiversidade nos 
sistemas de produção primários.

Or. es

Alteração 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
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na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 
de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a
Europa e aumentar o nível de
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

na utilização e proteção dos recursos e com 
maior resiliência, que ofereçam 
quantidades suficientes de alimentos para 
consumo humano e animal, biomassa e 
outras matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
preservam a base de recursos naturais, a 
biodiversidade e apoiam o 
desenvolvimento de meios prósperos de 
subsistência rural. A investigação e 
inovação proporcionarão opções para a 
integração de objetivos agronómicos e 
ambientais na produção sustentável e nos 
sistemas alimentares, permitindo assim 
aumentar a produtividade e a eficiência na 
utilização dos recursos da agricultura, 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) da agricultura, reduzir a 
lixiviação de nutrientes de terras cultivadas 
para ambientes aquáticos e terrestres, 
reduzir a dependência de importações 
internacionais de proteínas derivadas de 
plantas para a Europa e aumentar a 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

For. en

Alteração 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1.1. Melhorar a eficiência da produção e 
a capacidade para enfrentar as alterações 
climáticas, assegurando simultaneamente
a sustentabilidade e a resiliência

2.1.1. Melhorar a eficiência da produção, a 
qualidade e a segurança dos alimentos, a 
sustentabilidade e a resiliência, 
enfrentando as alterações climáticas

Or. en
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Alteração 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1.1. Melhorar a eficiência da produção e 
a capacidade para enfrentar as alterações 
climáticas, assegurando simultaneamente a 
sustentabilidade e a resiliência

2.1.1. Melhorar a eficiência da produção, a 
qualidade e a segurança dos alimentos e a 
capacidade para enfrentar as alterações 
climáticas, assegurando simultaneamente a 
sustentabilidade e a resiliência

Or. en

Justificação

A qualidade e a segurança dos alimentos, como, por exemplo, a fitossanidade, as 
características sensoriais e nutricionais (vitaminas, micronutrientes).

Alteração 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades reforçarão a produtividade, 
bem como a capacidade de adaptação das 
plantas, animais e sistemas de produção a 
fim de fazer face a condições 
ambientais/climáticas em rápida mutação e 
à escassez crescente de recursos naturais. 
As inovações resultantes contribuirão para 
avançar no sentido de uma economia 
hipocarbónica, com baixo consumo de 
energia e baixa geração de resíduos em 
toda a cadeia de abastecimento de 
alimentos para consumo humano e animal. 
Além disso, e a fim de contribuir para a
segurança alimentar, serão criadas novas 
oportunidades para o uso da biomassa e de 
subprodutos provenientes da agricultura e 

As atividades reforçarão a produtividade, 
bem como a capacidade de adaptação das 
plantas, animais e sistemas de produção a 
fim de fazer face a condições 
ambientais/climáticas em rápida mutação e 
à escassez crescente de recursos naturais. 
As inovações resultantes contribuirão para 
avançar no sentido de uma economia 
hipocarbónica, com baixo consumo de 
energia e baixa geração de resíduos em 
toda a cadeia de abastecimento de 
alimentos para consumo humano e animal. 
Além disso, e a fim de contribuir para a 
segurança alimentar e a saúde dos 
consumidores, serão criadas novas 
oportunidades para o uso da biomassa e de 
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da silvicultura numa vasta gama de 
aplicações não alimentares.

subprodutos provenientes da agricultura e 
da silvicultura numa vasta gama de 
aplicações não alimentares.

Or. es

Alteração 677
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades reforçarão a produtividade, 
bem como a capacidade de adaptação das 
plantas, animais e sistemas de produção a 
fim de fazer face a condições 
ambientais/climáticas em rápida mutação e 
à escassez crescente de recursos naturais. 
As inovações resultantes contribuirão para 
avançar no sentido de uma economia 
hipocarbónica, com baixo consumo de 
energia e baixa geração de resíduos em 
toda a cadeia de abastecimento de 
alimentos para consumo humano e animal. 
Além disso, e a fim de contribuir para a 
segurança alimentar, serão criadas novas 
oportunidades para o uso da biomassa e de 
subprodutos provenientes da agricultura e 
da silvicultura numa vasta gama de 
aplicações não alimentares.

As atividades reforçarão a produtividade a 
longo prazo, bem como a capacidade de 
adaptação das plantas, animais e sistemas 
de produção a fim de fazer face a 
condições ambientais/climáticas em rápida 
mutação e à escassez crescente de recursos 
naturais. As inovações resultantes 
contribuirão para avançar no sentido de 
uma economia hipocarbónica, com fatores 
de produção externa reduzidos, baixo 
consumo de energia e baixa geração de 
resíduos em toda a cadeia de abastecimento 
de alimentos para consumo humano e 
animal. Além disso, e a fim de contribuir 
para a segurança alimentar, serão criadas 
novas oportunidades para o uso da 
biomassa e de subprodutos provenientes da 
agricultura e da silvicultura numa vasta 
gama de aplicações não alimentares.

Or. en

Alteração 678
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto 
convencional como biológica. O 
melhoramento genético de plantas e 
animais para fins de adaptação e de 
melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a 
investigação no domínio da resistência 
antimicrobiana. O estudo dos efeitos de 
práticas no bem-estar dos animais 
contribuirá para contemplar as 
preocupações societais. As áreas 
enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares e transdisciplinares, 
utilizando os conhecimentos 
especializados e a experiência de 
intervenientes em toda a cadeia de 
abastecimento, com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade e vitalidade ecológicas das 
zonas rurais. A ênfase será colocada em 
sistemas de produção integrados e 
diversificados e práticas 
agro-ecológico-económicas.  O 
melhoramento genético de plantas e 
animais para fins de adaptação e de 
melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
sustentáveis de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor conservação dos 
recursos genéticos, adaptação à escassez 
de recursos, à utilização reduzida de 
pesticidas e às condições ambientais 
locais. Será dada a devida atenção à gestão 
dos solos nas explorações agrícolas a fim 
de aumentar a fertilidade dos solos como 
base para a produtividade das culturas. 
Será promovida a sanidade animal e 
vegetal e proceder-se-á a um maior 
desenvolvimento de medidas de controlo 
biológico. As estratégias de erradicação de 
doenças dos animais, incluindo zoonoses, 
serão abordadas, através de uma 
abordagem integrada no domínio da 
resistência antimicrobiana associada ao 
sistema de produção animal de elevada 
densidade. O estudo dos efeitos de práticas 
no bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
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políticas da União. Qualquer sistema de 
produção que degrade a base de recursos 
naturais do sistema não será sustentável, 
nem produtivo a longo prazo e, portanto, 
não será competitivo.

Or. en

Alteração 679
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto convencional 
como biológica. O melhoramento genético 
de plantas e animais para fins de adaptação 
e de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares e transdisciplinares, 
utilizando os conhecimentos 
especializados e a experiência de 
intervenientes em toda a cadeia de 
abastecimento, com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade e vitalidade ecológicas das 
zonas rurais. A ênfase será colocada em 
sistemas de produção e práticas 
agronómicas integrados e diversificados, 
incluindo a utilização de tecnologias de 
precisão, métodos agrícolas 
agro-ecológicos e biológicos e métodos de 
intensificação ecológica em benefício da 
agricultura tanto convencional como 
biológica. O melhoramento genético de 
plantas e animais para fins de adaptação e 
de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos, adaptação à escassez 
de recursos, à utilização reduzida de 
pesticidas e às condições ambientais 
locais. Será dada a devida atenção à gestão 
dos solos nas explorações agrícolas a fim 
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no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

de aumentar a fertilidade dos solos como 
base para a produtividade das culturas. 
Será promovida a sanidade animal e 
vegetal e proceder-se-á a um maior 
desenvolvimento de medidas integradas de 
controlo de doenças/pragas. As estratégias 
de erradicação de doenças dos animais, 
incluindo zoonoses, serão abordadas em 
conjunto com a investigação no domínio da 
resistência antimicrobiana. O estudo dos 
efeitos de práticas no bem-estar dos 
animais contribuirá para contemplar as 
preocupações societais. As áreas 
enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Or. en

Alteração 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto 
convencional como biológica. O 
melhoramento genético de plantas e 
animais para fins de adaptação e de 

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção integrados e diversificados e 
práticas agronómicas inovadoras, incluindo 
a utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício de todos os tipos de agricultura. 
O melhoramento genético de plantas e 
animais para fins de adaptação e de 
melhoria das características de 
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melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

produtividade implicará todas as 
tecnologias de reprodução disponíveis 
para uma melhor utilização dos recursos 
genéticos, abrindo vias para a produção 
de produtos novos e diversificados 
(alimentos para consumo humano e 
animal, materiais, energia) que 
satisfaçam a procura crescente de 
sistemas de abastecimento de cadeia curta 
e hipocarbónicos.  Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, contribuindo, além disso, para 
o papel preponderante da Europa nas 
iniciativas globais.

Or. en

Alteração 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares, utilizando os 
conhecimentos especializados e a 
experiência de intervenientes em toda a 
cadeia de abastecimento, com vista a 
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recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto convencional 
como biológica. O melhoramento genético 
de plantas e animais para fins de adaptação 
e de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

melhorar o desempenho das plantas, 
animais e microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade e vitalidade ecológicas das 
zonas rurais. A ênfase será colocada em 
sistemas de produção e práticas 
agronómicas integrados e diversificados, 
incluindo a utilização de tecnologias de 
precisão, métodos agrícolas 
agro-ecológicos e biológicos e métodos de 
intensificação ecológica em benefício da 
agricultura tanto convencional como 
biológica. O melhoramento genético de 
plantas e animais para fins de adaptação e 
de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos, adaptação à escassez 
de recursos, à utilização reduzida de 
pesticidas e às condições ambientais 
locais. Será dada a devida atenção à gestão 
dos solos nas explorações agrícolas a fim 
de aumentar a fertilidade dos solos como 
base para a produtividade das culturas. 
Será promovida a sanidade animal e 
vegetal e proceder-se-á a um maior 
desenvolvimento de medidas integradas de 
controlo de doenças/pragas. As estratégias 
de erradicação de doenças dos animais, 
incluindo zoonoses, serão abordadas em 
conjunto com a investigação no domínio da 
resistência antimicrobiana. O estudo dos 
efeitos de práticas no bem-estar dos 
animais contribuirá para contemplar as 
preocupações societais. As áreas 
enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Or. en
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Alteração 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto convencional 
como biológica. O melhoramento genético 
de plantas e animais para fins de adaptação 
e de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no bem-
estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto convencional 
como biológica. O melhoramento genético 
de plantas e animais para fins de adaptação 
e de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas e minimizar a perda de 
recursos hídricos de superfície e 
subterrâneos. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
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desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Or. en

Alteração 683
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto convencional 
como biológica. O melhoramento genético 
de plantas e animais para fins de adaptação 
e de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares e transdisciplinares, 
utilizando os conhecimentos 
especializados e a experiência de 
intervenientes em toda a cadeia de 
abastecimento, com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade e vitalidade ecológicas das 
zonas rurais. A ênfase será colocada em 
sistemas de produção e práticas 
agronómicas integrados e diversificados, 
incluindo a utilização de tecnologias de 
precisão, métodos agrícolas 
agro-ecológicos e biológicos e métodos de 
intensificação ecológica em benefício da 
agricultura tanto convencional como 
biológica. O melhoramento genético de 
plantas e animais para fins de adaptação e 
de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
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contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no 
bem-estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Or. en

Alteração 684
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto convencional 
como biológica. O melhoramento genético 
de plantas e animais para fins de adaptação 
e de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia), a 
qualidade da produção e a integridade 
ecológica das zonas rurais. A ênfase será 
colocada em sistemas de produção e 
práticas agronómicas integrados e 
diversificados, incluindo a utilização de 
tecnologias de precisão e métodos de 
intensificação ecológica em benefício da 
agricultura tanto convencional como 
biológica. O melhoramento genético de 
plantas e animais para fins de adaptação e 
de melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens 
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
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dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no bem-
estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no bem-
estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Or. fr

Alteração 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1.2. Proporcionar serviços 
ecossistémicos e bens públicos

2.1.2. Reforçar a multifuncionalidade da 
agricultura, incluindo serviços 
ecossistémicos e bens públicos

Or. en

Alteração 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2.1.2. Proporcionar serviços 
ecossistémicos e bens públicos

2.1.2. Reforçar a multifuncionalidade da 
agricultura, incluindo serviços e bens 
públicos

Or. en

Justificação

A multifuncionalidade como uma abordagem global combinando a utilização da agricultura 
com os serviços ecossistémicos, para ser coerente com as políticas e os programas de 
investigação da PAC.

Alteração 687
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
essenciais, atualmente não 
recompensados pelo mercado, como a 
biodiversidade funcional e in situ, a 
polinização, a qualidade e disponibilidade 
da água e a regulação hídrica, a paisagem 
agrícola e florestal, a funcionalidade dos 
solos, a redução da erosão e a fixação de 
carbono, a estabilidade climática, a 
atenuação dos gases com efeito de estufa, a 
qualidade do ar, a resistência a 
inundações, secas e incêndios. Nenhum 
sistema de produção de riqueza pode ser 
competitivo se degradar as suas bases de 
recursos, daí a necessidade de criar 
sistemas realmente sustentáveis de 
aproveitamento dos processos naturais.
As atividades de investigação apoiarão a 
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permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação e o desenvolvimento de 
diferentes sistemas agrícolas/florestais e de 
padrões de paisagem suscetíveis de atingir 
estes objetivos. Mudanças na gestão ativa 
dos sistemas agrícolas - incluindo a 
utilização de tecnologias e a alteração de 
práticas – permitirão uma maior atenuação 
das emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

Or. en

Alteração 688
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão,
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Proceder-se-á à avaliação 
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sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

socioeconómica e comparativa dos 
sistemas agrícolas/silvícolas e do seu 
desempenho em matéria de 
sustentabilidade. Mudanças na gestão ativa 
dos sistemas agrícolas - incluindo a 
utilização de tecnologias e a alteração de 
práticas – permitirão uma maior atenuação 
das emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

Or. en

Justificação

A investigação socioeconómica sobre sistemas agrícolas/silvícolas deve fazer parte 
integrante da investigação sobre os aspetos multifuncionais da agricultura e ser tomada em 
consideração a fim de apoiar as mudanças na gestão ativa dos sistemas agrícolas.

Alteração 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
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objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

objetivos. Proceder-se-á à avaliação 
socioeconómica e comparativa dos 
sistemas agrícolas/silvícolas e do seu 
desempenho em matéria de 
sustentabilidade. Mudanças na gestão ativa 
dos sistemas agrícolas - incluindo a 
utilização de tecnologias e a alteração de 
práticas – permitirão uma maior atenuação 
das emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas. 
Por exemplo, a biotecnologia pode 
melhorar a utilização eficiente dos 
recursos agrícolas e florestais europeus 
existentes, ao aperfeiçoar a compreensão 
dos sistemas biológicos e ao oferecer um 
amplo leque de ferramentas para reforçar 
a sustentabilidade e a produtividade da 
agricultura e da silvicultura. Garante 
igualmente o abastecimento de alimentos 
para consumo humano e animal, o que é 
fundamental à luz de turbulências 
passadas e futuras nos mercados 
mundiais. A combinação das vantagens 
das várias tecnologias agrícolas deve ser 
incentivada a fim de se alcançar um 
verdadeiro benefício para a saúde 
humana e para o ambiente.

Or. en

Alteração 690
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais,
embora inscrevendo-se também numa 
lógica não lucrativa, e bens públicos 
societais mais vastos (nomeadamente com 
valor cultural e recreativo) e serviços 
ecológicos importantes, como a 
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regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas – incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

biodiversidade funcional e in situ, a 
polinização, a regulação hídrica, a 
paisagem, a redução da erosão e a fixação 
de carbono/atenuação dos gases com efeito 
de estufa. As atividades de investigação 
apoiarão a disponibilização destes bens e 
serviços públicos mediante soluções de 
gestão, ferramentas de apoio à decisão e 
avaliação do seu valor não comercial. Entre 
as questões específicas a tratar incluem-se 
a identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas – incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.
Deverá ser dedicada uma atenção 
particular aos sistemas de produção 
alimentar não comercial de proximidade, 
como os jardins urbanos.

Or. fr

Alteração 691
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução 
da erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, o 
armazenamento e a regulação hídricos, a 
paisagem, a redução da erosão e a fixação 
de carbono/atenuação dos gases com efeito 
de estufa. As atividades de investigação 
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disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

apoiarão a disponibilização destes bens e 
serviços públicos mediante soluções de 
gestão, ferramentas de apoio à decisão e 
avaliação do seu valor não comercial. Entre 
as questões específicas a tratar incluem-se 
a identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.
Isso exige também uma gestão integrada 
da água e fontes alternativas (por 
exemplo, águas residuais tratadas) para a 
irrigação (agricultura, paisagem e 
silvicultura), a restauração/defesa 
ambiental, o combate aos incêndios 
florestais, as atividades recreativas e o 
aprovisionamento público.

Or. en

Alteração 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2 – subponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução 
da erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica e a paisagem, bem como 
em domínios relacionados com a erosão, a 
seca e a fixação de carbono/atenuação dos 
gases com efeito de estufa. As atividades 
de investigação apoiarão a disponibilização 



PE492.814v01-00 84/134 AM\907980PT.doc

PT

públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

destes bens e serviços públicos mediante 
soluções de gestão, ferramentas de apoio à 
decisão e avaliação do seu valor não 
comercial. Entre as questões específicas a 
tratar incluem-se a identificação de 
sistemas agrícolas/florestais e de padrões 
de paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

Or. es

Alteração 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As oportunidades de desenvolvimento das 
comunidades rurais serão mobilizadas 
mediante o reforço da sua capacidade 
para a produção primária e a prestação de 
serviços ecossistémicos, bem como a 
abertura de vias para a produção de 
produtos novos e diversificados (alimentos 
para consumo humano e animal, 
materiais, energia) que satisfaçam a 
procura crescente de sistemas de 
abastecimento de cadeia curta e 
hipocarbónicos. É necessária investigação 
socioeconómica, juntamente com o 
desenvolvimento de novos conceitos e 
inovações institucionais a fim de garantir a 
coesão das zonas rurais e prevenir a 
marginalização económica e social, 
promover a diversificação das atividades 
económicas (incluindo do setor de 
serviços), garantir relações adequadas entre 
as zonas rurais e urbanas, bem como 

É necessária investigação socioeconómica, 
juntamente com o desenvolvimento de 
novos conceitos e inovações institucionais 
a fim de garantir a coesão das zonas rurais 
e prevenir a marginalização económica e 
social, promover a diversificação das 
atividades económicas (incluindo do setor 
de serviços), garantir relações adequadas 
entre as zonas rurais e urbanas, bem como 
facilitar o intercâmbio de conhecimentos, a 
demonstração, a inovação e a difusão e 
fomentar uma gestão participativa dos 
recursos. Há também necessidade de 
estudar as formas de os bens públicos em 
zonas rurais poderem ser convertidos em 
benefícios socioeconómicos 
locais/regionais, bem como europeus, 
complementando, por exemplo, as 
atividades a nível local por ações de 
investigação intersetoriais aos níveis 
inter-regional e europeu.  Ao proporcionar 
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facilitar o intercâmbio de conhecimentos, a 
demonstração, a inovação e a difusão e 
fomentar uma gestão participativa dos 
recursos. Há também necessidade de 
estudar as formas de os bens públicos em 
zonas rurais poderem ser convertidos em 
benefícios socioeconómicos 
locais/regionais. As necessidades de 
inovação definidas a nível regional e local 
serão complementadas por ações de 
investigação intersetoriais aos níveis 
inter-regional e europeu. Ao proporcionar 
as necessárias ferramentas analíticas, 
indicadores, modelos e atividades de 
prospetiva, os projetos de investigação 
apoiarão os decisores políticos e outros 
intervenientes na implementação, 
acompanhamento e avaliação de 
estratégias, políticas e legislação 
relevantes, não só para as zonas rurais, mas 
também para toda a bioeconomia. São 
também necessárias ferramentas e dados 
para permitir uma avaliação adequada das
potenciais soluções de compromisso entre 
vários tipos de utilização dos recursos 
(terra, água e outros fatores de produção) e 
produtos da bioeconomia. Proceder-se-á à 
avaliação socioeconómica e comparativa 
dos sistemas agrícolas/silvícolas e do seu 
desempenho em matéria de 
sustentabilidade.

as necessárias ferramentas analíticas, 
indicadores, modelos e atividades de 
prospetiva, os projetos de investigação 
apoiarão os decisores políticos e outros 
intervenientes na implementação, 
acompanhamento e avaliação de 
estratégias, políticas e legislação 
relevantes, não só para as zonas rurais, mas 
também para toda a bioeconomia. É 
essencial a existência de regulamentação 
adequada à sua finalidade e eficaz, bem 
como a melhoria da avaliação dos efeitos 
da regulamentação e dos custos da sua 
aplicação na agroindústria e na 
população agrícola. São também 
necessárias ferramentas e dados para 
permitir uma avaliação adequada das 
potenciais soluções de compromisso entre 
vários tipos de utilização dos recursos 
(terra, água e outros fatores de produção) e 
produtos da bioeconomia.

Or. en

Alteração 694
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As oportunidades de desenvolvimento das 
comunidades rurais serão mobilizadas 
mediante o reforço da sua capacidade para 
a produção primária e a prestação de 

As oportunidades de desenvolvimento das 
comunidades rurais serão mobilizadas 
mediante o reforço da sua capacidade para 
a produção primária e a prestação de 
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serviços ecossistémicos, bem como a 
abertura de vias para a produção de 
produtos novos e diversificados (alimentos 
para consumo humano e animal, materiais, 
energia) que satisfaçam a procura crescente 
de sistemas de abastecimento de cadeia 
curta e hipocarbónicos. É necessária 
investigação socioeconómica, juntamente 
com o desenvolvimento de novos conceitos 
e inovações institucionais a fim de garantir 
a coesão das zonas rurais e prevenir a 
marginalização económica e social, 
promover a diversificação das atividades 
económicas (incluindo do setor de 
serviços), garantir relações adequadas entre 
as zonas rurais e urbanas, bem como 
facilitar o intercâmbio de conhecimentos, a 
demonstração, a inovação e a difusão e 
fomentar uma gestão participativa dos 
recursos. Há também necessidade de 
estudar as formas de os bens públicos em 
zonas rurais poderem ser convertidos em 
benefícios socioeconómicos 
locais/regionais. As necessidades de 
inovação definidas a nível regional e local 
serão complementadas por ações de 
investigação intersetoriais aos níveis 
inter-regional e europeu. Ao proporcionar 
as necessárias ferramentas analíticas, 
indicadores, modelos e atividades de 
prospetiva, os projetos de investigação 
apoiarão os decisores políticos e outros 
intervenientes na implementação, 
acompanhamento e avaliação de 
estratégias, políticas e legislação 
relevantes, não só para as zonas rurais, mas 
também para toda a bioeconomia. São 
também necessárias ferramentas e dados 
para permitir uma avaliação adequada das 
potenciais soluções de compromisso entre 
vários tipos de utilização dos recursos 
(terra, água e outros fatores de produção) e 
produtos da bioeconomia. Proceder-se-á à 
avaliação socioeconómica e comparativa 
dos sistemas agrícolas/silvícolas e do seu 
desempenho em matéria de 
sustentabilidade.

serviços ecossistémicos, bem como a 
abertura de vias para a produção de 
produtos novos e diversificados (alimentos 
para consumo humano e animal, materiais, 
energia) que satisfaçam a procura crescente 
de sistemas de abastecimento de cadeia 
curta e hipocarbónicos. É necessária 
investigação socioeconómica, juntamente 
com o desenvolvimento de novos conceitos 
e inovações institucionais a fim de garantir 
a coesão das zonas rurais e prevenir a 
marginalização económica e social, 
promover a diversificação das atividades 
económicas (incluindo do setor de 
serviços), garantir relações adequadas entre 
as zonas rurais e urbanas, bem como 
facilitar o intercâmbio de conhecimentos, a 
demonstração, a inovação e a difusão e 
fomentar uma gestão participativa dos 
recursos. Há também necessidade de 
estudar as formas de os bens públicos em 
zonas rurais poderem ser convertidos em 
benefícios socioeconómicos 
locais/regionais. As necessidades de 
inovação definidas a nível regional e local 
serão complementadas por ações de 
investigação intersetoriais aos níveis 
inter-regional e europeu. Ao proporcionar 
as necessárias ferramentas analíticas, 
indicadores, modelos e atividades de 
prospetiva, os projetos de investigação 
apoiarão os decisores políticos e outros 
intervenientes na implementação, 
acompanhamento e avaliação de 
estratégias, políticas e legislação 
relevantes, não só para as zonas rurais, mas 
também para toda a bioeconomia. São 
também necessárias ferramentas e dados 
para permitir uma avaliação adequada das 
potenciais soluções de compromisso entre 
vários tipos de utilização dos recursos 
(terra, água e outros fatores de produção) e 
produtos da bioeconomia. Proceder-se-á à 
avaliação socioeconómica e comparativa 
dos sistemas agrícolas/silvícolas e do seu 
desempenho em matéria de 
sustentabilidade. Os critérios para 
procedimentos transparentes de avaliação 
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da conveniência e aceitabilidade das 
novas tecnologias serão tomados em 
consideração, bem como as preocupações 
da sociedade civil. 

Or. en

Alteração 695
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. A 
competitividade pode ser definida em 
vários níveis e o objetivo é criar sistemas 
que permitam também aos agricultores 
ser competitivos a nível local e regional. É 
necessária coerência na abordagem da 
União, de modo que a luta pela 
competitividade no mercado mundial não 
se oponha aos esforços e financiamentos 
da União para a criação de economias 
locais dinâmicas e de cadeias curtas de 
produção e abastecimento de alimentos. 
Fatores externos negativos de sistemas de 
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alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

produção com elevado consumo de 
recursos, previamente considerados 
“competitivos” e “produtivos”, deverão 
ser amplamente tomados em consideração 
e qualquer noção de alimentação 
“acessível” deverá igualmente ter em 
conta os custos para os contribuintes e o 
erário público dos impactos ambientais e 
na saúde pública. Esta abordagem 
contribuirá para a) assegurar a segurança 
alimentar e a segurança dos alimentos para 
todos os europeus e erradicar a fome no 
mundo, b) diminuir a carga das doenças 
relacionadas com os alimentos e regimes 
alimentares, promovendo a transição para 
regimes alimentares saudáveis e 
sustentáveis mediante a educação dos 
consumidores e inovações na indústria 
alimentar, c) reduzir o consumo de água e 
de energia na transformação, transporte e 
distribuição de alimentos, d) reduzir os 
resíduos alimentares em 50% até 2030 e e) 
proporcionar a todos uma ampla 
diversidade de alimentos saudáveis, 
autênticos, de elevada qualidade e
seguros. Além disso, deverá concentrar-se 
nos desejos dos consumidores e em 
métodos competitivos de transformação 
dos alimentos que utilizem menos 
recursos e aditivos e produzam menor 
quantidade de subprodutos e gases com 
efeito de estufa. 

Or. en

Alteração 696
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
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acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos, d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030 e e) as 
atividades de investigação incidirão 
também numa ampla diversidade de 
alimentos saudáveis, autênticos, de 
elevada qualidade e seguros, para todos.

Or. en

Alteração 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
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alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, para todos 
os tipos de agricultura e produtos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria agrícola e 
alimentar, c) reduzir o consumo de água e 
de energia na transformação, transporte e 
distribuição de alimentos e d) reduzir os 
resíduos alimentares em 50 % até 2030.

Or. en

Alteração 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
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conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) 
reduzir o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais sustentavelmente intensivos
quer biológicos, desde a produção primária 
até ao consumo. Esta abordagem 
contribuirá para a) assegurar a segurança 
alimentar e a segurança dos alimentos para 
todos os europeus e erradicar a fome no 
mundo, b) diminuir a carga das doenças 
relacionadas com os alimentos e regimes 
alimentares, promovendo a transição para 
regimes alimentares saudáveis e 
sustentáveis mediante a educação dos 
consumidores e inovações na indústria 
agroalimentar, c) reduzir o consumo de 
água e de energia na transformação, 
transporte e distribuição de alimentos e d) 
reduzir os resíduos alimentares em 50 % 
até 2030.

Or. en

Alteração 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
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alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos, os regimes alimentares e a 
obesidade (crianças e adultos), 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

Or. es

Alteração 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
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Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 
convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos
alimentares em 50% até 2030.

Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, para todos os 
tipos de agricultura e produtos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria agrícola e
alimentar, c) reduzir o consumo de água e 
de energia na transformação, transporte e 
distribuição de alimentos e d) reduzir o 
desperdício de alimentos em 50% até 
2030.

Or. en

Alteração 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação incidirão 
também numa ampla diversidade de 
alimentos saudáveis, autênticos, de 
elevada qualidade e seguros, para todos. 
Além disso, deverão concentrar-se nos 
desejos dos consumidores e em métodos 
competitivos de transformação dos 
alimentos que utilizem menos recursos e 
aditivos e produzam menor quantidade de 
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subprodutos e gases com efeito de estufa. 

Or. en

Justificação

Existe a necessidade de reconhecer a produção de alimentos como um dos importantes 
fatores determinantes da saúde.

Alteração 702
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as questões das 
preferências, atitudes, necessidades, 
comportamentos, estilos de vida e 
educação dos consumidores e será 
promovida a comunicação entre 
consumidores e a comunidade de 
investigação da cadeia alimentar e seus 
operadores a fim de melhorar a escolha 
informada, o consumo sustentável e seus 
impactos na produção, incluindo o 
crescimento inclusivo e a qualidade de 
vida, especialmente de grupos vulneráveis. 
A inovação social responderá aos desafios 
societais e metodologias e modelos 
inovadores em ciências do consumo 
permitirão obter dados comparáveis e 
estabelecer as bases para responder às 
necessidades das políticas da UE.

Serão abordadas as questões das 
preferências, atitudes, necessidades, 
comportamentos, estilos de vida e 
educação dos consumidores e será 
promovida a comunicação entre 
consumidores e a comunidade de 
investigação da cadeia alimentar e seus 
operadores a fim de melhorar a escolha 
informada e baseada na reflexão, o 
consumo sustentável e seus impactos na 
produção, incluindo o crescimento 
inclusivo e a qualidade de vida,
especialmente de grupos vulneráveis. A 
inovação social responderá aos desafios 
societais e metodologias e modelos 
inovadores em ciências do consumo 
permitirão obter dados comparáveis e 
estabelecer as bases para responder às 
necessidades das políticas da UE.

Or. en

Alteração 703
Giles Chichester, Vicky Ford
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades 
nutricionais e o impacto da alimentação 
nas funções fisiológicas e no desempenho 
físico e mental, bem como as ligações entre 
o regime alimentar, o envelhecimento, as 
doenças e perturbações crónicas e os 
hábitos alimentares. Serão identificadas 
soluções e inovações dietéticas que 
permitam melhorar a saúde e o bem-estar. 
Proceder-se-á à avaliação, 
acompanhamento, controlo e rastreamento 
da contaminação química e microbiana dos 
alimentos para consumo humano e animal 
ao longo de toda a cadeia de alimentos e 
água potável, desde a produção e 
armazenamento até à transformação, 
embalagem, distribuição, fornecimento de 
refeições (catering) e preparação em casa. 
As inovações em matéria de segurança dos 
alimentos, melhores ferramentas para a 
comunicação dos riscos e melhores normas 
aplicáveis à segurança dos alimentos 
resultarão numa maior confiança dos 
consumidores e proteção dos mesmos na 
Europa. A nível mundial, a melhoria das
normas de segurança dos alimentos 
contribuirá igualmente para reforçar a 
competitividade da indústria alimentar 
europeia.

Serão abordadas as necessidades 
nutricionais e o impacto da alimentação 
nas funções fisiológicas e no desempenho 
físico e mental, bem como as ligações entre 
o regime alimentar, o envelhecimento, as 
doenças e perturbações crónicas e os 
hábitos alimentares. A nutrição saudável e 
de qualidade aumentará através da 
investigação e melhoria das componentes 
saudáveis nas plantas (por exemplo, 
metabolitos secundários) e do estado 
fitossanitário das plantas cultivadas.
Serão identificadas soluções e inovações 
dietéticas que permitam melhorar a saúde e 
o bem-estar. Proceder-se-á à avaliação, 
acompanhamento, controlo e rastreamento 
da contaminação química e microbiana dos 
alimentos para consumo humano e animal 
ao longo de toda a cadeia de alimentos e 
água potável, desde a produção e 
armazenamento até à transformação, 
embalagem, distribuição, fornecimento de 
refeições (catering) e preparação em casa. 
As inovações em matéria de segurança dos 
alimentos, melhores ferramentas para a 
comunicação dos riscos e melhores normas 
aplicáveis à segurança dos alimentos 
resultarão numa maior confiança dos 
consumidores e proteção dos mesmos na 
Europa. A nível mundial, a melhoria das 
normas de segurança dos alimentos 
contribuirá igualmente para reforçar a 
competitividade da indústria alimentar 
europeia.

Or. en

Alteração 704
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
conceção, transformação, embalagem, 
controlo de processos, redução dos 
resíduos, valorização dos subprodutos e 
segurança na utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Serão gerados 
processos inovadores, sustentáveis e 
eficientes em termos de recursos, bem 
como produtos diversificados, seguros, a 
preços abordáveis e de elevada qualidade. 
Tal permitirá reforçar o potencial de 
inovação da cadeia europeia de 
abastecimento alimentar, promover a sua 
competitividade, gerar crescimento 
económico e emprego e permitir à indústria 
alimentar europeia adaptar-se às mudanças. 
Outros aspetos a abordar são a 
rastreabilidade, a logística e serviços, os 
fatores socioeconómicos, a resiliência da 
cadeia alimentar contra riscos ambientais e 
climáticos e a limitação dos impactos 
negativos no ambiente das atividades 
relativas à cadeia alimentar e das mudanças 
dos regimes alimentares e sistemas de 
produção.

Apenas um sistema de produção 
sustentável pode ser competitivo a longo 
prazo. Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
conceção, transformação, embalagem, 
controlo de processos, redução dos 
resíduos, valorização dos subprodutos e 
segurança na utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Serão gerados 
processos inovadores, sustentáveis e 
eficientes em termos de recursos, bem 
como produtos diversificados, seguros, 
saudáveis, a preços abordáveis e de 
elevada qualidade, tendo em conta que o 
conceito de acessibilidade dos preços deve 
abranger os fatores externos do sistema, 
incluindo os custos para os contribuintes 
através dos custos dos impactos 
ambientais e na saúde pública. Tal 
permitirá reforçar o potencial de inovação 
da cadeia europeia de abastecimento 
alimentar, promover a sua competitividade, 
gerar crescimento económico e emprego e 
permitir à indústria alimentar europeia 
adaptar-se às mudanças. Outros aspetos a 
abordar são a rastreabilidade, a logística e 
serviços, os fatores socioeconómicos, a 
resiliência da cadeia alimentar contra riscos 
ambientais e climáticos e a eliminação dos 
impactos negativos no ambiente das 
atividades relativas à cadeia alimentar e 
das mudanças dos regimes alimentares e 
sistemas de produção.

Or. en
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Alteração 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades 
nutricionais e o impacto da alimentação 
nas funções fisiológicas e no desempenho 
físico e mental, bem como as ligações entre 
o regime alimentar, o envelhecimento, as 
doenças e perturbações crónicas e os 
hábitos alimentares. Serão identificadas 
soluções e inovações dietéticas que 
permitam melhorar a saúde e o bem-estar. 
Proceder-se-á à avaliação, 
acompanhamento, controlo e rastreamento 
da contaminação química e microbiana dos 
alimentos para consumo humano e animal 
ao longo de toda a cadeia de alimentos e 
água potável, desde a produção e 
armazenamento até à transformação, 
embalagem, distribuição, fornecimento de 
refeições (catering) e preparação em casa. 
As inovações em matéria de segurança dos 
alimentos, melhores ferramentas para a 
comunicação dos riscos e melhores normas 
aplicáveis à segurança dos alimentos 
resultarão numa maior confiança dos 
consumidores e proteção dos mesmos na 
Europa. A nível mundial, a melhoria das 
normas de segurança dos alimentos 
contribuirá igualmente para reforçar a 
competitividade da indústria alimentar 
europeia.

Serão abordadas as necessidades 
nutricionais e o impacto da alimentação 
nas funções fisiológicas e no desempenho 
físico e mental, bem como as ligações entre 
o regime alimentar, o envelhecimento, as 
doenças e perturbações crónicas e os 
hábitos alimentares. A nutrição saudável e 
de qualidade aumentará através da 
investigação e melhoria das componentes 
saudáveis nas plantas (por exemplo, 
metabolitos secundários) e do estado 
fitossanitário das plantas cultivadas. 
Serão identificadas soluções e inovações 
dietéticas que permitam melhorar a saúde e 
o bem-estar. Proceder-se-á à avaliação, 
acompanhamento, controlo e rastreamento 
da contaminação química e microbiana dos 
alimentos para consumo humano e animal 
ao longo de toda a cadeia de alimentos e 
água potável, desde a produção e 
armazenamento até à transformação, 
embalagem, distribuição, fornecimento de 
refeições (catering) e preparação em casa. 
As inovações em matéria de segurança dos 
alimentos, melhores ferramentas para a 
comunicação dos riscos e melhores normas 
aplicáveis à segurança dos alimentos 
resultarão numa maior confiança dos 
consumidores e proteção dos mesmos na 
Europa. A nível mundial, a melhoria das 
normas de segurança dos alimentos 
contribuirá igualmente para reforçar a 
competitividade da indústria alimentar 
europeia.

Or. en
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Alteração 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2.3. Uma indústria agroalimentar 
sustentável e competitiva

2.2.3. Uma indústria agroalimentar 
sustentável, acessível e competitiva

Or. en

Alteração 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
conceção, transformação, embalagem, 
controlo de processos, redução dos 
resíduos, valorização dos subprodutos e 
segurança na utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Serão gerados 
processos inovadores, sustentáveis e 
eficientes em termos de recursos, bem 
como produtos diversificados, seguros, a 
preços abordáveis e de elevada qualidade. 
Tal permitirá reforçar o potencial de 
inovação da cadeia europeia de 
abastecimento alimentar, promover a sua 
competitividade, gerar crescimento 
económico e emprego e permitir à indústria 
alimentar europeia adaptar-se às mudanças. 
Outros aspetos a abordar são a 
rastreabilidade, a logística e serviços, os 

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
produção agrícola, a conceção, 
transformação, embalagem, controlo de 
processos, redução dos resíduos, 
valorização dos subprodutos e segurança 
na utilização ou eliminação de subprodutos 
animais. Serão gerados processos 
inovadores, sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos, bem como produtos 
diversificados, seguros, a preços 
abordáveis e de elevada qualidade. Tal 
permitirá reforçar o potencial de inovação 
da cadeia europeia de abastecimento 
alimentar, promover a sua competitividade, 
gerar crescimento económico e emprego e 
permitir à indústria alimentar europeia 
adaptar-se às mudanças. Outros aspetos a 
abordar são a rastreabilidade, a logística e 



AM\907980PT.doc 99/134 PE492.814v01-00

PT

fatores socioeconómicos, a resiliência da 
cadeia alimentar contra riscos ambientais e 
climáticos e a limitação dos impactos 
negativos no ambiente das atividades 
relativas à cadeia alimentar e das mudanças 
dos regimes alimentares e sistemas de 
produção.

serviços, os fatores socioeconómicos, a 
resiliência da cadeia alimentar contra riscos 
ambientais e climáticos e a limitação dos 
impactos negativos no ambiente das 
atividades relativas à cadeia alimentar e 
das mudanças dos regimes alimentares e 
sistemas de produção.

Or. en

Alteração 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
conceção, transformação, embalagem, 
controlo de processos, redução dos 
resíduos, valorização dos subprodutos e 
segurança na utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Serão gerados 
processos inovadores, sustentáveis e 
eficientes em termos de recursos, bem 
como produtos diversificados, seguros, a 
preços abordáveis e de elevada qualidade. 
Tal permitirá reforçar o potencial de 
inovação da cadeia europeia de 
abastecimento alimentar, promover a sua 
competitividade, gerar crescimento 
económico e emprego e permitir à indústria 
alimentar europeia adaptar-se às mudanças. 
Outros aspetos a abordar são a 
rastreabilidade, a logística e serviços, os 
fatores socioeconómicos, a resiliência da 
cadeia alimentar contra riscos ambientais e 
climáticos e a limitação dos impactos 

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
produção agrícola, a conceção, 
transformação, embalagem, controlo de 
processos, redução dos resíduos, 
valorização dos subprodutos e segurança 
na utilização ou eliminação de subprodutos 
animais. Serão gerados processos 
inovadores, sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos, bem como produtos 
diversificados, seguros, a preços 
abordáveis e de elevada qualidade. Tal 
permitirá reforçar o potencial de inovação 
da cadeia europeia de abastecimento 
alimentar, promover a sua competitividade, 
gerar crescimento económico e emprego e 
permitir à indústria alimentar europeia 
adaptar-se às mudanças. Outros aspetos a 
abordar são a rastreabilidade, a logística e 
serviços, os fatores socioeconómicos, a 
resiliência da cadeia alimentar contra riscos 
ambientais e climáticos e a limitação dos 
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negativos no ambiente das atividades 
relativas à cadeia alimentar e das mudanças 
dos regimes alimentares e sistemas de 
produção.

impactos negativos no ambiente das 
atividades relativas à cadeia alimentar e 
das mudanças dos regimes alimentares e 
sistemas de produção.

Or. en

Alteração 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
conceção, transformação, embalagem, 
controlo de processos, redução dos 
resíduos, valorização dos subprodutos e 
segurança na utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Serão gerados 
processos inovadores, sustentáveis e 
eficientes em termos de recursos, bem 
como produtos diversificados, seguros, a 
preços abordáveis e de elevada qualidade. 
Tal permitirá reforçar o potencial de 
inovação da cadeia europeia de 
abastecimento alimentar, promover a sua 
competitividade, gerar crescimento 
económico e emprego e permitir à indústria 
alimentar europeia adaptar-se às mudanças. 
Outros aspetos a abordar são a 
rastreabilidade, a logística e serviços, os 
fatores socioeconómicos, a resiliência da 
cadeia alimentar contra riscos ambientais e 
climáticos e a limitação dos impactos 
negativos no ambiente das atividades 
relativas à cadeia alimentar e das mudanças 
dos regimes alimentares e sistemas de 

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
produção agrícola, a conceção, 
transformação, embalagem, controlo de 
processos, redução dos resíduos, 
valorização dos subprodutos e segurança 
na utilização ou eliminação de subprodutos 
animais. Serão gerados processos 
inovadores, sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos, bem como produtos 
diversificados, seguros, a preços 
abordáveis e de elevada qualidade. Tal 
permitirá reforçar o potencial de inovação 
da cadeia europeia de abastecimento 
alimentar, promover a sua competitividade, 
gerar crescimento económico e emprego e 
permitir à indústria alimentar europeia 
adaptar-se às mudanças. Outros aspetos a 
abordar são a rastreabilidade, a logística e 
serviços, os fatores socioeconómicos, a 
resiliência da cadeia alimentar contra riscos 
ambientais e climáticos e a limitação dos 
impactos negativos no ambiente das 
atividades relativas à cadeia alimentar e 
das mudanças dos regimes alimentares e 
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produção. sistemas de produção.

Or. en

Alteração 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A biotecnologia aplicada à 
agricultura
Obtenção de produtos alimentares com 
elevado valor acrescentado, utilizando 
ferramentas biotecnológicas clássicas e 
emergentes (alimentos funcionais, 
colheitas mais eficientes) e o 
desenvolvimento de tecnologias 
alternativas em relação aos OGM. A 
biotecnologia aplicada aos alimentos e à 
agricultura ("verde") desempenha 
igualmente um papel fundamental como 
motor de um setor muito importante na 
União.  A biotecnologia vegetal é utilizada 
para melhorar o rendimento das 
colheitas, torná-las resistentes às tensões 
bióticas e abióticas, aperfeiçoar as 
características organoléticas dos 
alimentos e desenvolver alimentos mais 
saudáveis, entre outras aplicações. 

Or. en

Alteração 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.3. Libertar todo o potencial dos recursos 2.3. Libertar todo o potencial da pesca, 
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vivos aquáticos aquicultura e biotecnologias marinhas

Or. en

Alteração 712
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma das principais características dos 
recursos vivos aquáticos é que são 
renováveis e que a sua exploração 
sustentável assenta numa compreensão 
aprofundada e num elevado grau de 
qualidade e produtividade dos ecossistemas 
aquáticos. O objetivo geral é explorar de 
forma sustentável os recursos vivos 
aquáticos a fim de maximizar os 
benefícios/rendimentos sociais e 
económicos oferecidos pelos oceanos e 
mares da Europa. Tal inclui a necessidade 
de otimizar a contribuição sustentável das 
pescas e da aquicultura para a segurança 
alimentar no contexto da economia global 
e reduzir a forte dependência da União de 
importações de alimentos do mar (cerca de 
60% do consumo europeu total de 
alimentos do mar depende das importações 
e a União é o maior importador mundial de 
produtos da pesca) e promover as 
biotecnologias marinhas a fim de 
incentivar o crescimento «azul». Em 
conformidade com os quadros das atuais 
políticas, as atividades de investigação 
apoiarão a abordagem ecossistémica de 
gestão e exploração dos recursos naturais, e 
a «ecologização» dos setores em causa.

Uma das principais características dos 
recursos vivos aquáticos é que são 
renováveis e que a sua exploração 
sustentável assenta numa compreensão 
aprofundada e num elevado grau de 
qualidade e produtividade a longo prazo 
dos ecossistemas aquáticos. O objetivo 
geral é explorar de forma sustentável os 
recursos vivos aquáticos a fim de satisfazer 
necessidades sociais, assegurar 
benefícios/rendimentos económicos 
oferecidos pelos oceanos e mares da 
Europa, ao mesmo tempo que se protege a 
biodiversidade, os serviços ecossistémicos 
e se preserva a base de recursos. Tal inclui 
a necessidade de otimizar a contribuição 
sustentável das pescas e da aquicultura 
para a segurança alimentar no contexto da 
economia global e reduzir a forte 
dependência da União de importações de 
alimentos do mar (cerca de 60% do 
consumo europeu total de alimentos do 
mar depende das importações e a União é o 
maior importador mundial de produtos da 
pesca). Significa também pôr fim à 
sobrepesca a fim de reconstituir as 
unidades populacionais de peixes, 
mantendo-as acima dos níveis que possam 
produzir o rendimento máximo 
sustentável. Em conformidade com os 
quadros das atuais políticas, as atividades 
de investigação apoiarão a abordagem 
ecossistémica de gestão e exploração dos 
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recursos naturais, e a «ecologização» dos 
setores em causa, através do envolvimento 
ativo dos pescadores, cientistas, sociedade 
civil e outras partes interessadas.

Or. en

Alteração 713
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A nova política comum das pescas, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha e a 
Estratégia de Biodiversidade da União 
exigem que as pescas europeias sejam mais 
sustentáveis, competitivas e respeitadoras 
do ambiente. A evolução no sentido de 
uma abordagem ecossistémica da gestão 
das pescas implica uma compreensão 
aprofundada dos ecossistemas marinhos. 
Serão desenvolvidas novas perspetivas, 
ferramentas e modelos a fim de melhorar a 
compreensão dos fatores que tornam os 
ecossistemas marinhos saudáveis e 
produtivos e de avaliar, aferir e atenuar o 
impacto das pescas nos ecossistemas 
marinhos (incluindo em águas profundas). 
Serão desenvolvidas novas estratégias de 
captura que prestem serviços à sociedade, 
mantendo saudáveis os ecossistemas 
marinhos. Serão aferidos os efeitos 
socioeconómicos das opções de gestão. Os 
efeitos das alterações ambientais e 
adaptação às mesmas, incluindo as 
alterações climáticas, serão também 
estudados juntamente com novas 
ferramentas de gestão para tratar as 
questões de risco e incerteza. As atividades 
apoiarão a investigação nos domínios da 
biologia, genética e dinâmica das unidades 
populacionais de peixes, papel de 

A nova política comum das pescas, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha e a 
Estratégia de Biodiversidade da União 
exigem que as pescas europeias sejam mais 
sustentáveis, competitivas e respeitadoras 
do ambiente. Atualmente, 80% das 
unidades populacionais de peixes 
encontram-se sobre-explorados ou 
esgotados. A evolução no sentido de uma 
abordagem ecossistémica da gestão das 
pescas implica uma compreensão 
aprofundada dos ecossistemas marinhos e a 
reconstituição das unidades populacionais 
de peixes, mantendo-as acima dos níveis 
que possam produzir o rendimento 
máximo sustentável. Serão desenvolvidas 
novas perspetivas, ferramentas e modelos a 
fim de melhorar a compreensão dos fatores 
que tornam os ecossistemas marinhos 
saudáveis e produtivos e de avaliar, aferir e 
atenuar o impacto das pescas nos 
ecossistemas marinhos (incluindo em 
águas profundas). Serão desenvolvidas 
novas estratégias sustentáveis de captura 
que prestem serviços à sociedade, 
mantendo saudáveis os ecossistemas 
marinhos. Serão aferidos os efeitos 
socioeconómicos e ecológicos das opções 
de gestão. Os efeitos das alterações 
ambientais e adaptação às mesmas, 
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espécies-chave nos ecossistemas, 
atividades de pesca e sua monitorização, 
comportamentos dos setores da pesca e 
adaptação a novos mercados, por exemplo, 
a rotulagem ecológica e a participação da 
indústria das pescas no processo de 
decisão. Será tratada a questão da 
utilização partilhada do espaço marítimo 
com outras atividades, em especial nas 
zonas costeiras, e seu impacto 
socioeconómico.

incluindo as alterações climáticas, serão 
também estudados juntamente com novas 
ferramentas de gestão para tratar as 
questões de risco e incerteza. As atividades 
apoiarão a investigação nos domínios da 
biologia, genética e dinâmica das unidades 
populacionais de peixes, papel de 
espécies-chave nos ecossistemas, 
atividades de pesca e sua monitorização, 
comportamentos dos setores da pesca e 
adaptação a novos mercados, por exemplo, 
a rotulagem ecológica e a participação da 
indústria das pescas no processo de 
decisão. Será tratada a questão da 
utilização partilhada do espaço marítimo 
com outras atividades, em especial nas 
zonas costeiras, e seu impacto 
socioeconómico.

Or. en

Alteração 714
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.3.2. Desenvolver uma aquicultura 
europeia competitiva

2.3.2. Desenvolver uma aquicultura 
europeia sustentável e competitiva

Or. en

Alteração 715
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3.2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A aquicultura tem um grande potencial 
para o desenvolvimento de produtos 
saudáveis, seguros e competitivos 
adaptados às necessidades e preferências 
dos consumidores, bem como de serviços 
ambientais (reposição biológica, gestão dos 
solos e da água, etc.) e a produção de 
energia, mas esse potencial precisa de ser 
plenamente realizado na Europa. Serão 
reforçados os conhecimentos e tecnologias 
sobre todos os aspetos da domesticação de 
espécies estabelecidas e a diversificação 
para novas espécies, tendo
simultaneamente em conta as interações 
entre os produtos da aquicultura e os 
ecossistemas aquáticos, os efeitos das 
alterações climáticas e a forma como o 
setor se pode adaptar às mesmas. Será 
promovida a inovação para aplicação em 
sistemas de produção sustentáveis em 
águas interiores, nas zonas costeiras ou ao 
largo. Será também dada ênfase à 
compreensão das dimensões social e 
económica do setor necessária para uma 
produção eficiente em termos energéticos e 
de custos que satisfaça as necessidades do 
mercado e dos consumidores, assegurando 
ao mesmo tempo a competitividade e 
perspetivas atrativas para os investidores e 
produtores.

A aquicultura sustentável tem potencial 
para o desenvolvimento de produtos 
saudáveis, seguros e competitivos 
adaptados às necessidades e preferências 
dos consumidores, bem como de serviços 
ambientais (reposição biológica, gestão dos 
solos e da água, etc.) e a produção de 
energia, mas esse potencial precisa de ser 
plenamente realizado na Europa. Serão 
reforçados os conhecimentos e tecnologias 
sobre todos os aspetos da domesticação de 
espécies estabelecidas e a diversificação 
para novas espécies, limitando 
simultaneamente os impactos ambientais 
das interações entre os produtos da 
aquicultura e os ecossistemas aquáticos, os 
efeitos das alterações climáticas e a forma 
como o setor se pode adaptar às mesmas. 
Será promovida a inovação para aplicação 
em sistemas de produção sustentáveis em 
águas interiores, nas zonas costeiras ou ao 
largo. Será também dada ênfase à 
compreensão das dimensões ambiental, 
social e económica do setor necessária para 
uma produção de impacto ambiental 
reduzido, eficiente em termos energéticos e 
de custos que satisfaça as necessidades do 
mercado e dos consumidores, assegurando 
ao mesmo tempo a competitividade a 
longo prazo e perspetivas atrativas para os 
investidores e produtores.

Or. En

Alteração 716
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Anexo I – Parte 3 - ponto 2 – subponto 2.3.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.3.3. Incentivar a inovação marinha por 2.3.3. Incentivar a inovação marinha por 
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meio das biotecnologias meio das biotecnologias e proteger a 
biodiversidade

Or. pt

Justificação

A par da prioridade mencionada está também a importante prioridade da proteção da 
biodiversidade.

Alteração 717
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Mais de 90% da biodiversidade marinha 
permanece inexplorada, oferecendo um 
enorme potencial para a descoberta de 
novas espécies e aplicações no domínio das 
biotecnologias marinhas, sendo de prever 
um crescimento anual de 10% neste setor. 
Será concedido apoio a uma maior 
prospeção e exploração do vasto potencial 
oferecido pela biodiversidade marinha e a 
biomassa aquática para a introdução de 
processos, produtos e serviços inovadores 
nos mercados com potenciais aplicações 
em setores como as indústrias químicas e 
de materiais, de produtos farmacêuticos, da 
pesca e aquicultura, de produção de energia
e de produtos cosméticos.

Mais de 90% da biodiversidade marinha 
permanece inexplorada, oferecendo um 
enorme potencial para a descoberta de 
novas espécies e aplicações no domínio das 
biotecnologias marinhas, sendo de prever 
um crescimento anual de 10% neste setor. 
Será concedido apoio a uma maior 
prospeção do vasto potencial oferecido 
pela biodiversidade marinha e a biomassa 
aquática para a introdução de processos, 
produtos e serviços inovadores e 
sustentáveis nos mercados com potenciais 
aplicações em setores como as indústrias 
químicas e de materiais, de produtos 
farmacêuticos, da pesca e aquicultura, de 
produção de energia e de produtos 
cosméticos. As preocupações ambientais 
relativamente à utilização da 
biotecnologia em ecossistemas marinhos 
abertos devem ser cuidadosamente 
tomadas em consideração.

Or. en
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Alteração 718
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é acelerar a conversão das 
indústrias europeias à base de matérias 
fósseis em indústrias hipocarbónicas, 
sustentáveis e eficientes na utilização dos 
recursos. A investigação e inovação 
proporcionarão os meios para reduzir a 
dependência da União em relação aos 
combustíveis fósseis e contribuirão para a 
prossecução dos seus objetivos para 2020 
em matéria de política energética e de 
alterações climáticas (10% de combustíveis 
a partir de energias renováveis para os 
transportes e uma redução de 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa). 
As estimativas indicam que uma mudança 
para matérias-primas biológicas e métodos 
de transformação biológicos poderia 
poupar até 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030, 
multiplicando por várias vezes o volume 
dos mercados de matérias-primas de base 
biológica e de novos produtos de consumo. 
O aproveitamento de todo este potencial 
pressupõe a criação de uma vasta base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
(bio)tecnologias relevantes incidindo 
principalmente em três elementos 
essenciais: a) transformação dos atuais 
processos à base de matérias fósseis em 
processos biotecnológicos eficientes em 
termos de utilização de recursos e de 
energia, b) estabelecimento de cadeias de 
abastecimento de biomassa e de fluxos de 
resíduos adequadas e fiáveis e de uma 
ampla rede de biorrefinarias em toda a 
Europa e c) apoio ao desenvolvimento do 
mercado de produtos e processos de base 
biológica. Procurar-se-ão estabelecer 
sinergias com o objetivo específico 

O objetivo geral é acelerar a conversão das 
indústrias europeias à base de matérias 
fósseis em indústrias hipocarbónicas, 
sustentáveis e eficientes na utilização dos 
recursos. A investigação e inovação 
proporcionarão os meios para reduzir a 
dependência da União em relação aos 
combustíveis fósseis e contribuirão para a 
prossecução dos seus objetivos para 2020 
em matéria de política energética e de 
alterações climáticas (10% de combustíveis 
a partir de energias renováveis para os 
transportes e uma redução de 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa). 
As estimativas indicam que uma mudança 
para matérias-primas biológicas e métodos 
de transformação biológicos poderia 
poupar até 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030, 
multiplicando por várias vezes o volume 
dos mercados de matérias-primas de base 
biológica e de novos produtos de consumo. 
O aproveitamento de todo este potencial 
pressupõe a criação de uma vasta base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
(bio)tecnologias relevantes incidindo 
principalmente em três elementos 
essenciais: a) transformação dos atuais 
processos à base de matérias fósseis em 
processos biotecnológicos eficientes em 
termos de utilização de recursos e de 
energia, b) estabelecimento de cadeias de 
abastecimento de biomassa e de fluxos de 
resíduos fiáveis, sustentáveis e mais curtas
e de uma ampla rede de biorrefinarias em 
toda a Europa e c) apoio ao 
desenvolvimento do mercado de produtos e 
processos de base biológica. Procurar-se-ão 
estabelecer sinergias com o objetivo 
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«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais».

específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais».

Or. en

Alteração 719
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão apoiados grandes progressos no 
sentido de indústrias hipocarbónicas, 
eficientes na utilização dos recursos e 
sustentáveis mediante a descoberta e 
exploração dos recursos biológicos 
terrestres e aquáticos, reduzindo 
simultaneamente ao mínimo os impactos 
negativos no ambiente. Serão estudadas
potenciais soluções de compromisso entre 
as diferentes utilizações da biomassa. 
Visar-se-á o desenvolvimento de 
bioprodutos e de compostos 
biologicamente ativos para as indústrias e 
os consumidores com qualidades e 
funcionalidades inovadoras e melhor 
sustentabilidade. Será maximizado o valor 
económico dos recursos renováveis, 
biorresíduos e subprodutos mediante novos 
processos eficientes em termos de 
utilização de recursos.

Serão apoiados grandes progressos no 
sentido de indústrias hipocarbónicas, 
eficientes na utilização dos recursos e 
sustentáveis mediante a descoberta e 
exploração dos recursos biológicos 
terrestres e aquáticos, eliminando
simultaneamente os impactos negativos no 
ambiente. Serão cuidadosamente 
avaliadas potenciais soluções de 
compromisso entre as diferentes utilizações 
da biomassa, nomeadamente assegurando 
que as novas utilizações da biomassa não 
comprometam a produção e a segurança 
dos alimentos, não só na União mas 
também nos países em desenvolvimento, e 
não conduzam a alterações insustentáveis 
da utilização dos solos ou a práticas de 
apropriação de terras. Visar-se-á o 
desenvolvimento de bioprodutos e de 
compostos biologicamente ativos para as 
indústrias e os consumidores com 
qualidades e funcionalidades inovadoras e 
melhor sustentabilidade. Será maximizado 
o valor económico dos recursos 
renováveis, biorresíduos e subprodutos 
mediante novos processos eficientes em 
termos de utilização de recursos.

Or. en
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Alteração 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão apoiadas atividades para promover 
bioprodutos, produtos intermédios e 
bioenergia/biocombustíveis sustentáveis 
incidindo predominantemente numa 
abordagem em cascata e dando prioridade 
à geração de produtos de elevado valor 
acrescentado. Serão desenvolvidas 
tecnologias e estratégias para assegurar o 
fornecimento de matérias-primas. O facto 
de valorizar a gama de tipos de biomassa 
para utilização em biorrefinarias de 
segunda e terceira geração, incluindo 
subprodutos silvícolas, industriais e 
biorresíduos, contribuirá para evitar 
conflitos entre utilização para fins 
alimentares ou para combustíveis e para 
apoiar o desenvolvimento económico das 
zonas rurais e costeiras da União.

Serão apoiadas atividades para promover 
bioprodutos, produtos intermédios e 
bioenergia/biocombustíveis sustentáveis 
incidindo predominantemente numa 
abordagem em cascata e dando prioridade 
à geração de produtos de elevado valor 
acrescentado. Serão desenvolvidas 
tecnologias e estratégias para assegurar o 
fornecimento de matérias-primas. O facto 
de valorizar a disponibilidade, a gama e as 
características de tipos de biomassa para 
utilização em biorrefinarias de segunda e 
terceira geração, incluindo subprodutos 
agrícolas, hortícolas, silvícolas, industriais 
e biorresíduos, contribuirá para evitar 
conflitos entre utilização para fins 
alimentares ou para combustíveis e para 
apoiar o desenvolvimento económico das 
zonas rurais e costeiras da União.

Or. en

Alteração 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Serão apoiadas atividades para promover 
bioprodutos, produtos intermédios e 
bioenergia/biocombustíveis sustentáveis 
incidindo predominantemente numa 
abordagem em cascata e dando prioridade 
à geração de produtos de elevado valor 
acrescentado. Serão desenvolvidas 
tecnologias e estratégias para assegurar o 

Serão apoiadas atividades para promover 
bioprodutos, produtos intermédios e 
bioenergia/biocombustíveis sustentáveis 
incidindo predominantemente numa 
abordagem em cascata e dando prioridade 
à geração de produtos de elevado valor 
acrescentado. Serão desenvolvidas 
tecnologias e estratégias para assegurar o 
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fornecimento de matérias-primas. O facto 
de valorizar a gama de tipos de biomassa 
para utilização em biorrefinarias de 
segunda e terceira geração, incluindo 
subprodutos silvícolas, industriais e 
biorresíduos, contribuirá para evitar 
conflitos entre utilização para fins 
alimentares ou para combustíveis e para 
apoiar o desenvolvimento económico das 
zonas rurais e costeiras da União.

fornecimento de matérias-primas. O facto 
de valorizar a disponibilidade, a gama e as 
características de biomassa para utilização 
em biorrefinarias de segunda e terceira 
geração, incluindo subprodutos agrícolas, 
hortícolas, silvícolas, industriais e 
biorresíduos, contribuirá para evitar 
conflitos entre utilização para fins 
alimentares ou para combustíveis e para 
apoiar o desenvolvimento económico das 
zonas rurais e costeiras da União.

Or. en

Alteração 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas do lado da procura permitirão 
abrir novos mercados para a inovação em 
biotecnologias. É necessária normalização 
a nível internacional e da União, 
nomeadamente para a determinação de 
conteúdos de base biológica, das 
funcionalidades de produtos e da 
biodegradabilidade. É necessário um maior 
desenvolvimento de metodologias e 
abordagens para a análise do ciclo de vida, 
bem como a sua contínua adaptação à 
evolução científica e industrial. As 
atividades de investigação que apoiam a 
normalização de produtos e processos e as 
atividades de regulamentação no domínio 
das biotecnologias são consideradas 
essenciais para apoiar a criação de novos 
mercados e a exploração de novas 
oportunidades comerciais.

As medidas do lado da procura permitirão 
abrir novos mercados para a inovação em 
biotecnologias. É necessária normalização 
a nível internacional e da União, 
nomeadamente para a determinação de 
conteúdos de base biológica, da eficiência 
na utilização dos recursos (solos, água, 
nutrientes), das funcionalidades de 
produtos e da biodegradabilidade. É 
necessário um maior desenvolvimento de 
metodologias e abordagens para a análise 
do ciclo de vida, bem como a sua contínua 
adaptação à evolução científica e 
industrial. As atividades de investigação 
que apoiam a normalização de produtos e 
processos, os contratos públicos e as 
atividades de regulamentação no domínio 
das biotecnologias são consideradas 
essenciais para apoiar a criação de novos 
mercados e a exploração de novas 
oportunidades comerciais para produtos 
produzidos de forma mais sustentável.

Or. en
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Alteração 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas do lado da procura permitirão 
abrir novos mercados para a inovação em 
biotecnologias. É necessária normalização 
a nível internacional e da União, 
nomeadamente para a determinação de 
conteúdos de base biológica, das 
funcionalidades de produtos e da 
biodegradabilidade. É necessário um maior 
desenvolvimento de metodologias e 
abordagens para a análise do ciclo de vida, 
bem como a sua contínua adaptação à 
evolução científica e industrial. As 
atividades de investigação que apoiam a 
normalização de produtos e processos e as 
atividades de regulamentação no domínio 
das biotecnologias são consideradas 
essenciais para apoiar a criação de novos 
mercados e a exploração de novas 
oportunidades comerciais.

As medidas do lado da procura permitirão 
abrir novos mercados para a inovação em 
biotecnologias. É necessária normalização 
a nível internacional e da União, 
nomeadamente para a determinação de 
conteúdos de base biológica, da eficiência 
na utilização dos recursos (solos, água, 
nutrientes), das funcionalidades de 
produtos e da biodegradabilidade. É 
necessário um maior desenvolvimento de 
metodologias e abordagens para a análise 
do ciclo de vida, bem como a sua contínua 
adaptação à evolução científica e 
industrial. As atividades de investigação 
que apoiam a normalização de produtos e 
processos, os contratos públicos e as 
atividades de regulamentação no domínio 
das biotecnologias são consideradas 
essenciais para apoiar a criação de novos 
mercados e a exploração de novas 
oportunidades comerciais.

Or. en

Alteração 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.4-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4-A. Investigação marinha e marítima 
transversal
2.4-A.1 O impacto das alterações 
climáticas nos ecossistemas marinhos e 
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na economia marítima
Serão apoiadas atividades para melhorar 
o conhecimento atual do funcionamento 
dos ecossistemas marinhos, das interações 
entre os oceanos e a atmosfera.  Tal 
aumentará a capacidade de avaliar o 
papel dos oceanos no clima e o impacto 
das alterações climáticas e da acidificação 
dos oceanos nos ecossistemas marinhos e 
zonas costeiras. 
2.4-A.2 O desenvolvimento do potencial 
dos recursos marinhos através de uma 
abordagem integrada
Incentivar o crescimento marítimo 
sustentável a longo prazo e criar sinergias 
em todos os setores marítimos requer uma 
abordagem integrada.  As atividades de 
investigação centrar-se-ão na preservação 
do ambiente marinho, bem como no 
impacto das atividades e produtos 
marítimos nos setores não marítimos. 
Isso permitirá avanços no domínio da 
ecoinovação, tais como novos produtos e 
processos, e a aplicação de conceitos, 
ferramentas e medidas de gestão a fim de 
avaliar e atenuar o impacto das pressões 
humanas no ambiente marinho para 
avançar no sentido de uma gestão 
sustentável das atividades marítimas. 
2.4-A.3 Conceitos e tecnologias 
transversais facilitadores do crescimento 
marítimo
Avanços em tecnologias facilitadoras 
transversais (por exemplo, ICT, 
eletrónica, nanomateriais, ligas, 
biotecnologias, etc.) e novos 
desenvolvimentos e conceitos no domínio 
da engenharia continuarão a permitir o 
crescimento. As atividades possibilitarão 
grandes descobertas no domínio da 
investigação marinha e marítima e da 
observação dos oceanos (por exemplo, 
investigação do mar profundo, sistemas 
de observação, sensores, sistemas 
automatizados de acompanhamento de 
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atividades e vigilância, rastreio da 
biodiversidade marinha, classificação dos 
riscos geológicos marinhos, veículos de 
comando remoto, etc.).  O objetivo é 
reduzir o impacto no ambiente marinho 
(por exemplo, ruídos subaquáticos, 
introdução de espécies invasoras e 
poluentes provenientes do mar e da terra, 
etc.) e minimizar a pegada de carbono das 
atividades humanas.  As tecnologias 
transversais facilitadoras apoiarão a 
aplicação das políticas marinha e 
marítima da União. 

Or. en

Alteração 725
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Avaliação Internacional da Ciência e 
da Tecnologia Agrícolas para o 
Desenvolvimento (IAASTD), iniciada pelo 
Banco Mundial, em parceria aberta com 
um grupo multilateral de organizações, 
entre as quais a FAO, o GEF, o PNUD, o 
PNUA, a UNESCO, o Banco Mundial e a 
OMS, e após uma ampla consulta 
científica mundial, fornece uma resposta 
política e um roteiro abrangentes, que 
deverão constituir o princípio orientador 
para se encontrar uma resposta da União 
aos desafios da procura/criação de 
sistemas de produção e abastecimento de 
alimentos que não degradem a base de 
recursos. Esta política e roteiro deverão 
orientar o desenvolvimento de programas 
de trabalho específicos no âmbito deste 
desafio. 

Or. en
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Alteração 726
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para além das fontes gerais de 
aconselhamento externo, serão realizadas 
consultas específicas ao Comité 
Permanente da Investigação Agrícola 
(SCAR) sobre uma grande variedade de 
questões, nomeadamente sobre aspetos 
estratégicos no âmbito da sua atividade 
prospetiva e sobre a coordenação da 
investigação agrícola entre os níveis 
nacional e da União. Serão estabelecidas 
ligações adequadas com as ações da 
Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade».

Para além das fontes gerais de 
aconselhamento externo, serão realizadas 
consultas específicas ao Comité 
Permanente da Investigação Agrícola 
(SCAR) sobre uma grande variedade de 
questões, nomeadamente sobre aspetos 
estratégicos no âmbito da sua atividade 
prospetiva e sobre a coordenação da 
investigação agrícola entre os níveis 
nacional e da União. Serão estabelecidas 
ligações adequadas com as ações da 
Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», cujos objetivos se 
deverão centrar numa abordagem 
ecossistémica, em particular 
agro-ecológica, e a sua governação 
deverá assegurar uma ampla participação 
das partes interessadas.

Or. en

Alteração 727
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Existem já inúmeras provas científicas 
reconhecidas quanto à relação entre a 
degradação da base de recursos naturais, 
incluindo a biodiversidade, e o 
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funcionamento dos ecossistemas naturais 
e seminaturais, que prestam serviços 
essenciais à sociedade; é, por conseguinte, 
oportuno tomar medidas com base nas 
soluções propostas na sequência dessas 
provas.

Or. en

Alteração 728
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O impacto e a difusão dos resultados da 
investigação serão ativamente apoiados 
mediante ações específicas de 
comunicação, intercâmbio de 
conhecimentos e envolvimento dos vários 
intervenientes ao longo dos projetos. A 
implementação combinará uma vasta gama 
de atividades, incluindo atividades-piloto e 
de demonstração substanciais. Será 
promovido um acesso fácil e aberto aos 
resultados da investigação e às melhores 
práticas, quando adequado através de bases 
de dados.

O impacto e a difusão dos resultados da 
investigação serão ativamente apoiados 
mediante ações específicas de 
comunicação, intercâmbio de 
conhecimentos e envolvimento dos vários 
intervenientes ao longo dos projetos. A 
implementação combinará uma vasta gama 
de atividades, incluindo atividades-piloto e 
de demonstração substanciais. Será 
promovido um acesso fácil, sustentável e 
aberto aos resultados da investigação e às 
melhores práticas, quando adequado 
através de bases de dados.

Or. en

Alteração 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O impacto e a difusão dos resultados da 
investigação serão ativamente apoiados 
mediante ações específicas de 

O impacto e a difusão dos resultados da 
investigação serão ativamente apoiados 
mediante ações específicas de 
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comunicação, intercâmbio de 
conhecimentos e envolvimento dos vários 
intervenientes ao longo dos projetos. A 
implementação combinará uma vasta gama 
de atividades, incluindo atividades-piloto e 
de demonstração substanciais. Será 
promovido um acesso fácil e aberto aos 
resultados da investigação e às melhores 
práticas, quando adequado através de bases 
de dados.

comunicação, intercâmbio de 
conhecimentos e tecnologia e 
envolvimento dos vários intervenientes ao 
longo dos projetos. A implementação 
combinará uma vasta gama de atividades, 
incluindo atividades-piloto e de 
demonstração substanciais. Será 
promovido um acesso fácil e aberto aos 
resultados da investigação e às melhores 
práticas, quando adequado através de bases 
de dados.

Or. en

Alteração 730
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O apoio específico às PME permitirá uma 
maior participação das explorações 
agrícolas, dos pescadores e de outros tipos 
de microempresas nas atividades de 
investigação e demonstração. Serão tidas 
em conta as necessidades específicas do 
setor de produção primária em termos de 
serviços de apoio à inovação e estruturas 
de proximidade. A implementação 
combinará uma vasta gama de atividades, 
incluindo as ações de intercâmbio de 
conhecimentos em que a participação dos 
agricultores e intermediários será 
ativamente assegurada a fim de resumir as 
necessidades de investigação dos 
utilizadores finais. Será promovido um 
acesso fácil e aberto aos resultados da 
investigação e às melhores práticas.

O apoio específico às PME permitirá uma 
maior participação das explorações 
agrícolas, dos pescadores e de outros tipos 
de microempresas nas atividades de 
investigação e demonstração. Serão tidas 
em conta as necessidades específicas do 
setor de produção primária em termos de 
serviços de apoio à inovação e estruturas 
de proximidade. A implementação 
combinará uma vasta gama de atividades, 
incluindo as ações de intercâmbio de 
conhecimentos em que a participação dos 
agricultores e intermediários será 
ativamente assegurada a fim de resumir as 
necessidades de investigação dos 
utilizadores finais. Será promovido um 
acesso fácil, sustentável e aberto aos 
resultados da investigação e às melhores 
práticas.

Or. en
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Alteração 731
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio à definição de normas será 
utilizado para ajudar a acelerar a 
implantação no mercado de novos produtos 
e serviços de base biológica.

O apoio à definição de normas será 
utilizado para ajudar a acelerar a 
implantação no mercado de novos produtos 
e serviços de base biológica, desde os 
sistemas de produção terrestres e 
aquáticos até ao consumidor final.

Or. en

Justificação

Importa tornar claro que a definição de normas será utilizada ao longo de toda a cadeia de 
valor, desde a produção primária (terrestre ou aquática) até ao consumidor final. Só assim se 
poderá garantir que toda a cadeia de valor atinja as metas comuns.

Alteração 732
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio à definição de normas será 
utilizado para ajudar a acelerar a 
implantação no mercado de novos 
produtos e serviços de base biológica.

O apoio à definição de normas será 
utilizado se for caso disso.

Or. en

Alteração 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

Serão desenvolvidas atividades de 
prospetiva nos setores da bioeconomia, 
incluindo o desenvolvimento de bases de 
dados, indicadores e modelos visando a 
dimensão mundial, europeia, nacional e 
regional. Será criado um Observatório 
Europeu da Bioeconomia para fins de 
levantamento e acompanhamento das 
atividades de investigação e inovação da 
União e a nível mundial, desenvolvendo 
indicadores-chave de desempenho e 
procedendo ao acompanhamento das 
políticas de inovação na bioeconomia.

Serão desenvolvidas atividades de 
prospetiva nos setores da bioeconomia, 
incluindo o desenvolvimento de bases de 
dados, indicadores e modelos visando a 
dimensão mundial, europeia, nacional e 
regional. Será criado um Observatório 
Europeu da Bioeconomia, reunindo todas 
as partes interessadas na ciência, 
indústria e sociedade civil, para fins de 
levantamento e acompanhamento das 
atividades de investigação e inovação da 
União e a nível mundial, desenvolvendo 
indicadores-chave de desempenho e 
procedendo ao acompanhamento das 
políticas de inovação na bioeconomia.

Or. en

Alteração 734
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 3 – título

Texto da Comissão Alteração

3. Energia segura, não poluente e eficiente 3. Eficiência energética e energia segura, 
não poluente e eficiente

Or. ro

Alteração 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 3.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1. Redução do consumo de energia e da 3.1. Aumento da eficiência energética e 
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pegada de carbono mediante uma 
utilização inteligente e sustentável

redução do consumo de energia e da 
pegada de carbono mediante uma 
utilização inteligente e sustentável

Or. ro

Alteração 736
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1. Redução do consumo de energia e da 
pegada de carbono mediante uma 
utilização inteligente e sustentável.

3.1. Redução do consumo de energia e da 
pegada de carbono mediante uma 
produção e utilização de energia 
inteligentes e sustentáveis.

Or. en

Alteração 737
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da aceitação 
maciça de abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
edifícios com emissões quase nulas, de 
indústrias altamente eficientes e da 
aceitação maciça de abordagens eficientes 
em termos energéticos por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades exigirá não só avanços 
tecnológicos, como também soluções não 
tecnológicas, como novos serviços de 
consultoria, financiamento e gestão da 
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eficiência energética pode assim 
proporcionar uma das formas mais eficazes 
em termos de custos de redução da procura 
de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

procura. A eficiência energética pode 
assim proporcionar uma das formas mais 
eficazes em termos de custos de redução da 
procura de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 poderá auxiliar a União a 
ultrapassar os objetivos de 20% através de 
uma promoção mais forte do 
desenvolvimento e utilização das energias 
renováveis e da inovação em matéria de 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 738
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da aceitação 
maciça de abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência energética pode assim 
proporcionar uma das formas mais eficazes 
em termos de custos de redução da procura 
de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
edifícios novos e já existentes com 
emissões quase nulas, de tecnologias de 
energia renovável, de indústrias altamente 
eficientes e da aceitação maciça de 
abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência energética pode assim 
proporcionar uma das formas mais eficazes 
em termos de custos de redução da procura 
de energia e, juntamente com as energias 
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climáticos e promovendo a 
competitividade.

renováveis, descarbonizar assim o setor 
energético, reforçar a segurança do 
aprovisionamento de energia, reduzir os 
impactos ambientais e climáticos e 
promover e confirmar a competitividade e 
liderança mundiais da Europa. Por 
conseguinte, o financiamento para a 
investigação e o desenvolvimento de 
produção de energia a partir de 
combustíveis fósseis não é elegível no 
âmbito deste desafio societal.

Or. en

Justificação

As energias renováveis e a eficiência energética foram identificadas no Roteiro para a 
Energia até 2050 da Comissão Europeia como as opções que não põem em causa o futuro, 
juntamente com as infraestruturas.  A I&D, tanto na área da eficiência energética como na 
das tecnologias de energia renovável, necessita de ser incentivada de modo a atingir estes 
objetivos e apoiar a liderança da Europa neste domínio. Por conseguinte, em períodos de 
financiamento público limitado, um único euro do orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 consagrado a tecnologias de combustíveis fósseis deve ser considerado 
contrário aos objetivos definidos ao abrigo do tema “Energia segura, não poluente e 
eficiente”. 

Alteração 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da aceitação 
maciça de abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são, com frequência, ineficazes e 
largamente insustentáveis, gerando 
impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
edifícios novos e já existentes com 
emissões quase nulas e energia positiva, de 
indústrias altamente eficientes e 
sustentáveis e da aceitação maciça de 
abordagens eficientes em termos 
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também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência energética pode assim 
proporcionar uma das formas mais 
eficazes em termos de custos de redução da 
procura de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência e a poupança energéticas 
proporcionarão assim a forma mais eficaz 
em termos de custos de redução da procura 
de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade e liderança mundial da 
Europa. Por conseguinte, o 
financiamento para a investigação e o 
desenvolvimento de tecnologias de 
combustíveis fósseis não é elegível no 
âmbito deste desafio societal.

Or. en

Alteração 740
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da aceitação 
maciça de abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência energética pode assim 

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes (incluindo o transporte 
marítimo), edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
edifícios e navios com emissões quase 
nulas, de indústrias altamente eficientes e 
da aceitação maciça de abordagens 
eficientes em termos energéticos por parte 
das empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades exigirá não só avanços 
tecnológicos, como também soluções não 
tecnológicas, como novos serviços de 
consultoria, financiamento e gestão da 
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proporcionar uma das formas mais eficazes 
em termos de custos de redução da procura 
de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

procura. A eficiência energética pode 
assim proporcionar uma das formas mais 
eficazes em termos de custos de redução da 
procura de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

Or. en

Alteração 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da aceitação 
maciça de abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência energética pode assim 
proporcionar uma das formas mais eficazes 
em termos de custos de redução da procura 
de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de
edifícios com emissões quase nulas, de 
tecnologias de energia renovável, de 
indústrias altamente eficientes e da 
aceitação maciça de abordagens eficientes 
em termos energéticos por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades exigirá não só avanços 
tecnológicos, como também soluções não 
tecnológicas, como novos serviços de 
consultoria, financiamento e gestão da 
procura. A eficiência energética pode 
assim proporcionar uma das formas mais 
eficazes em termos de custos de redução da 
procura de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade e a liderança da União 
neste domínio.

Or. en
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Alteração 742
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da aceitação 
maciça de abordagens eficientes em termos 
energéticos por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades exigirá 
não só avanços tecnológicos, como 
também soluções não tecnológicas, como 
novos serviços de consultoria, 
financiamento e gestão da procura. A 
eficiência energética pode assim 
proporcionar uma das formas mais eficazes 
em termos de custos de redução da procura 
de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
edifícios com consumo quase nulo de 
energia, de indústrias altamente eficientes 
e da aceitação maciça de abordagens 
eficientes em termos energéticos por parte 
das empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades exigirá não só avanços 
tecnológicos, como também soluções não 
tecnológicas, como novos serviços de 
consultoria, financiamento e gestão da 
procura. A eficiência energética pode 
assim proporcionar uma das formas mais 
eficazes em termos de custos de redução da 
procura de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

Or. en

Alteração 743
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Deve alcançar-se uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa de 
80-95% até 2050. Todos os cenários do 
Roteiro para a Energia até 2050 mostram 
que as tecnologias de energia renovável 
representarão a maior parte das 
tecnologias de fornecimento de energia 
em meados deste século e que a eficiência 
energética desempenhará um papel 
fundamental no cumprimento dos 
objetivos em vista. É, por isso, adequado 
que 85% do orçamento previsto no 
presente Desafio sejam atribuídos à 
investigação e inovação em matéria de 
energias renováveis e eficiência 
energética na fase de utilização final.

Or. en

Alteração 744
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3.1.1. A redução do consumo de energia e 
a eliminação do desperdício de energia, 
simultaneamente com a prestação dos 
serviços de que a sociedade e a economia 
necessitam, exigem não só a introdução no 
mercado de massas de um maior número 
de produtos e serviços eficientes, 
competitivos em termos de custos, 
respeitadores do ambiente e inteligentes, 
mas também a integração de componentes 
ou dispositivos de um modo que lhes 
permita contribuir para otimizar a 
utilização geral de energia dos edifícios, 
dos serviços e da indústria.

3.1.1. A eficiência energética e a 
eliminação do desperdício de energia, 
simultaneamente com a prestação dos 
serviços de que a sociedade e a economia 
necessitam, exigem não só a introdução no 
mercado de massas de um maior número 
de produtos e serviços eficientes, 
competitivos em termos de custos, 
respeitadores do ambiente e inteligentes, 
mas também a integração de componentes 
ou dispositivos de um modo que lhes 
permita contribuir para otimizar a 
utilização geral de energia dos edifícios, 
dos serviços e da indústria.

Or. it
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Alteração 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar a plena adoção e 
todos os benefícios para os consumidores 
(incluindo a possibilidade de controlar o 
seu próprio consumo), o desempenho 
energético dessas tecnologias e serviços 
tem ser adaptado e otimizado tendo em 
vista os seus ambientes de aplicação. Tal 
exige não só investigação, 
desenvolvimento e ensaio de tecnologias 
da informação e das comunicações (ICT) 
inovadoras e de técnicas de monitorização 
e controlo, mas também projetos de 
demonstração em larga escala e atividades 
de implantação pré-comercial a fim de 
garantir a interoperabilidade e a 
modularidade. Esses projetos devem 
procurar desenvolver procedimentos 
comuns para a recolha, comparação e 
análise dos dados relativos ao consumo de 
energia e às emissões, a fim de melhorar a 
mensurabilidade, transparência, 
aceitabilidade social, planeamento e 
visibilidade da utilização de energia e os 
seus impactos no ambiente.

Com vista a assegurar a plena adoção e 
todos os benefícios para os consumidores 
(incluindo a possibilidade de controlar o 
seu próprio consumo), o desempenho 
energético dessas tecnologias e serviços 
tem ser adaptado e otimizado tendo em 
vista os seus ambientes de aplicação. Tal 
exige não só investigação, 
desenvolvimento e ensaio de tecnologias 
da informação e das comunicações (ICT) 
inovadoras e de técnicas de monitorização 
e controlo, mas também projetos de 
demonstração em larga escala e atividades 
de implantação pré-comercial a fim de 
garantir a interoperabilidade e a 
modularidade. Esses projetos devem 
procurar desenvolver procedimentos 
comuns para a recolha, comparação e 
análise dos dados relativos ao consumo de 
energia e às emissões, a fim de melhorar a 
mensurabilidade, transparência, precisão, 
aceitabilidade social, planeamento e 
visibilidade da utilização de energia e os 
seus impactos no ambiente.

Or. en

Alteração 746
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.1 – parágrafo 2



AM\907980PT.doc 127/134 PE492.814v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar a plena adoção e 
todos os benefícios para os consumidores 
(incluindo a possibilidade de controlar o 
seu próprio consumo), o desempenho 
energético dessas tecnologias e serviços 
tem ser adaptado e otimizado tendo em 
vista os seus ambientes de aplicação. Tal 
exige não só investigação, 
desenvolvimento e ensaio de tecnologias 
da informação e das comunicações (ICT) 
inovadoras e de técnicas de monitorização 
e controlo, mas também projetos de 
demonstração em larga escala e atividades 
de implantação pré-comercial a fim de 
garantir a interoperabilidade e a 
modularidade. Esses projetos devem 
procurar desenvolver procedimentos 
comuns para a recolha, comparação e 
análise dos dados relativos ao consumo de 
energia e às emissões, a fim de melhorar a 
mensurabilidade, transparência, 
aceitabilidade social, planeamento e 
visibilidade da utilização de energia e os 
seus impactos no ambiente.

Com vista a assegurar a plena adoção e 
todos os benefícios para os consumidores 
(incluindo a possibilidade de controlar o 
seu próprio consumo), o desempenho 
energético dessas tecnologias e serviços 
tem ser melhorado, adaptado e otimizado 
tendo em vista os seus ambientes de 
aplicação. Tal exige não só investigação, 
desenvolvimento e ensaio de tecnologias 
da informação e das comunicações (ICT) 
inovadoras e de técnicas de monitorização 
e controlo, mas também projetos de 
demonstração em larga escala e atividades 
de implantação pré-comercial a fim de 
garantir a interoperabilidade e a 
modularidade. Esses projetos devem 
procurar desenvolver procedimentos 
comuns para a recolha, comparação e 
análise dos dados relativos ao consumo de 
energia e às emissões, a fim de melhorar a 
mensurabilidade, transparência, 
aceitabilidade social, planeamento e 
visibilidade da utilização de energia e os 
seus impactos no ambiente.

Or. en

Alteração 747
Paul Rübig

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1.2. Libertar o potencial de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento eficientes e 
renováveis

3.1.2. Libertar o potencial de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento competitivos 
em termos de custos, eficientes e 
renováveis

Or. en
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Alteração 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma parte substancial da energia é 
consumida para fins de aquecimento ou 
arrefecimento em toda a União, pelo que o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes 
e com uma boa relação custo-eficácia, de 
técnicas de integração de sistemas, por 
exemplo conectividade de redes com 
linguagens e serviços normalizados nesta 
área, teria um impacto importante na 
redução da procura de energia. Tal implica 
a investigação e demonstração de novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais e residenciais, por exemplo na 
distribuição urbana e descentralizada de 
água quente e aquecimento e arrefecimento 
ambiente. Deveria abranger diferentes 
tecnologias, nomeadamente as energias 
térmica solar, geotérmica, da biomassa, de 
bombas de calor, de produção combinada 
de calor e eletricidade, e satisfazer os 
requisitos de consumo nulo ou quase nulo 
de energia nos edifícios e zonas urbanas. 
São necessárias outras descobertas, em 
especial no que diz respeito ao 
armazenamento térmico das fontes de 
energia renováveis e com vista a promover 
o desenvolvimento e a implantação de 
combinações eficientes de sistemas 
híbridos de aquecimento e arrefecimento, 
para aplicações centralizadas e 
descentralizadas.

Uma parte substancial da energia é 
consumida para fins de aquecimento ou 
arrefecimento em toda a União, pelo que o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes, 
sustentáveis e com uma boa relação 
custo-eficácia, de técnicas de integração de 
sistemas, por exemplo conectividade de 
redes com linguagens e serviços 
normalizados nesta área, teria um impacto 
importante na redução da procura de 
energia. Tal implica a investigação e 
demonstração de novos sistemas e 
componentes para aplicações industriais e 
residenciais, por exemplo na distribuição 
urbana e descentralizada de água quente e 
aquecimento e arrefecimento ambiente. 
Deveria abranger diferentes tecnologias, 
nomeadamente as energias térmica solar, 
geotérmica, da biomassa, de bombas de 
calor, de produção combinada de calor e 
eletricidade, e satisfazer os requisitos de 
consumo nulo ou quase nulo de energia nos 
edifícios e zonas urbanas. São necessárias 
outras descobertas, em especial no que diz 
respeito ao armazenamento térmico das 
fontes de energia renováveis e com vista a 
promover o desenvolvimento e a 
implantação de combinações eficientes de 
sistemas híbridos de aquecimento e 
arrefecimento, para aplicações 
centralizadas e descentralizadas.

Or. en

Alteração 749
Paul Rübig



AM\907980PT.doc 129/134 PE492.814v01-00

PT

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma parte substancial da energia é 
consumida para fins de aquecimento ou 
arrefecimento em toda a União, pelo que o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes 
e com uma boa relação custo-eficácia, de 
técnicas de integração de sistemas, por 
exemplo conectividade de redes com 
linguagens e serviços normalizados nesta 
área, teria um impacto importante na 
redução da procura de energia. Tal implica 
a investigação e demonstração de novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais e residenciais, por exemplo na 
distribuição urbana e descentralizada de 
água quente e aquecimento e arrefecimento 
ambiente. Deveria abranger diferentes 
tecnologias, nomeadamente as energias 
térmica solar, geotérmica, da biomassa, de 
bombas de calor, de produção combinada 
de calor e eletricidade, e satisfazer os 
requisitos de consumo nulo ou quase nulo 
de energia nos edifícios e zonas urbanas. 
São necessárias outras descobertas, em 
especial no que diz respeito ao 
armazenamento térmico das fontes de 
energia renováveis e com vista a promover 
o desenvolvimento e a implantação de 
combinações eficientes de sistemas 
híbridos de aquecimento e arrefecimento, 
para aplicações centralizadas e 
descentralizadas.

Uma parte substancial da energia é 
consumida para fins de aquecimento ou 
arrefecimento em toda a União, pelo que o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes 
e competitivas em termos de custos, de 
técnicas de integração de sistemas, por 
exemplo conectividade de redes com 
linguagens e serviços normalizados nesta 
área, teria um impacto importante na 
redução da procura de energia. Tal implica 
a investigação e demonstração de novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais, comerciais e residenciais, por 
exemplo na distribuição urbana e 
descentralizada de água quente e 
aquecimento e arrefecimento ambiente. 
Deveria abranger diferentes tecnologias, 
nomeadamente as energias térmica solar, 
geotérmica, da biomassa, de bombas de 
calor, de produção combinada de calor e 
eletricidade, e satisfazer os requisitos de 
consumo nulo ou quase nulo de energia nos 
edifícios e zonas urbanas. São necessárias 
outras descobertas, em especial no que diz 
respeito ao armazenamento térmico das 
fontes de energia renováveis e com vista a 
promover o desenvolvimento e a 
implantação de combinações eficientes de 
fontes e tecnologias energéticas em 
sistemas híbridos de aquecimento e 
arrefecimento, para aplicações 
centralizadas e descentralizadas.

Or. en

Justificação

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
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Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked  in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Alteração 750
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de reduzir com maior sucesso a 
procura de aquecimento e arrefecimento, 
as medidas de eficiência energética devem 
ser acompanhadas pela introdução 
simultânea de fontes de aquecimento e 
arrefecimento hipocarbónicas e isentas de 
carbono do lado da oferta.  Libertar o 
potencial de tecnologias sustentáveis de 
aquecimento e arrefecimento requer uma 
intensificação substancial das atividades 
de investigação e desenvolvimento.  Para 
dar o impulso necessário à implantação 
de tecnologias sustentáveis de 
aquecimento e arrefecimento, a sua 
eficiência deve ser aumentada e os custos 
reduzidos.  Devem desenvolver-se novas 
soluções, em particular edifícios e zonas 
urbanas com consumo quase nulo de 
energia.  É necessário, nomeadamente, 
desenvolver uma utilização e uma cadeia 
de abastecimento de biomassa 
sustentáveis e altamente eficientes, 
sistemas de energia térmica solar e 
edifícios aquecidos com energia solar 
competitivos em termos de custos, bem 
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como sistemas de aquecimento geotérmico 
eficientes e com uma boa relação 
custo-eficácia, bombas de calor com um 
custo otimizado, tecnologias facilitadoras 
eficientes (armazenamento de energia 
térmica e sistemas híbridos) e redes 
inteligentes de energia térmica. 

Or. en

Alteração 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas são dos maiores 
consumidores de energia na União e 
consequentemente emitem uma grande 
parte dos gases com efeito de estufa, ao 
mesmo tempo que geram uma quantidade 
substancial de poluentes atmosféricos. 
Verifica-se simultaneamente que as zonas 
urbanas são afetadas por uma redução 
crescente da qualidade do ar e pelas 
alterações climáticas, pelo que têm de 
desenvolver as suas próprias estratégias de 
atenuação e adaptação. É, por conseguinte, 
de importância crucial encontrar soluções 
energéticas inovadoras (eficiência 
energética e sistemas de eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento), integradas 
com sistemas de transporte, de resíduos e 
de tratamento de águas, bem como 
soluções ICT para o ambiente urbano com 
vista a permitir a transformação numa 
sociedade hipocarbónica. Deve ser 
considerada a possibilidade de iniciativas 
específicas de apoio à convergência das 
cadeias de valor industriais nos setores da 
energia, transportes e ICT para aplicações 
urbanas inteligentes. É simultaneamente 
necessário desenvolver e testar em escala 

As zonas urbanas são dos maiores 
consumidores de energia na União e 
consequentemente emitem uma grande 
parte dos gases com efeito de estufa, ao 
mesmo tempo que geram uma quantidade 
substancial de poluentes atmosféricos. 
Nesse contexto, é necessário promover 
estratégias de desenvolvimento urbano 
sistémicas e integradas que tenham em 
consideração a eficiência energética, a 
acessibilidade, os espaços verdes, a 
adaptação dos habitats e a integração 
social. Verifica-se simultaneamente que as 
zonas urbanas são afetadas por uma 
redução crescente da qualidade do ar e 
pelas alterações climáticas, pelo que têm de 
desenvolver as suas próprias estratégias de 
atenuação e adaptação. É, por conseguinte, 
de importância crucial encontrar soluções 
energéticas inovadoras (eficiência 
energética e sistemas de eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento), integradas 
com sistemas de transporte, de resíduos e 
de tratamento de águas, bem como 
soluções ICT para o ambiente urbano com 
vista a permitir a transformação numa 
sociedade hipocarbónica. Deve ser 
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real novos modelos tecnológicos, de 
organização e de planificação em função 
das necessidades e meios das cidades e 
comunidades. É também necessária 
investigação para compreender as questões 
sociais, económicas e culturais envolvidas 
nesta transformação.

considerada a possibilidade de iniciativas 
específicas de apoio à convergência das 
cadeias de valor industriais nos setores da 
energia, transportes e ICT para aplicações 
urbanas inteligentes. É simultaneamente 
necessário desenvolver e testar em escala 
real novos modelos tecnológicos, de 
organização e de planificação em função 
das necessidades e meios das cidades e 
comunidades. É também necessária 
investigação para compreender as questões 
sociais, económicas e culturais envolvidas 
nesta transformação.

Or. en

Alteração 752
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas são dos maiores 
consumidores de energia na União e 
consequentemente emitem uma grande 
parte dos gases com efeito de estufa, ao 
mesmo tempo que geram uma quantidade 
substancial de poluentes atmosféricos. 
Verifica-se simultaneamente que as zonas 
urbanas são afetadas por uma redução 
crescente da qualidade do ar e pelas 
alterações climáticas, pelo que têm de 
desenvolver as suas próprias estratégias de 
atenuação e adaptação. É, por conseguinte, 
de importância crucial encontrar soluções 
energéticas inovadoras (eficiência 
energética e sistemas de eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento), integradas 
com sistemas de transporte, de resíduos e 
de tratamento de águas, bem como 
soluções ICT para o ambiente urbano com 
vista a permitir a transformação numa 
sociedade hipocarbónica. Deve ser 

As zonas urbanas são dos maiores 
consumidores de energia na União e 
consequentemente emitem uma grande 
parte dos gases com efeito de estufa, ao 
mesmo tempo que geram uma quantidade 
substancial de poluentes. Verifica-se 
simultaneamente que as zonas urbanas são 
afetadas por uma redução crescente da 
qualidade do ar e pelas alterações 
climáticas, pelo que têm de desenvolver as 
suas próprias estratégias de atenuação e 
adaptação. É, por conseguinte, de 
importância crucial encontrar soluções 
energéticas inovadoras para reduzir o 
consumo geral de energia bem como para 
aumentar o número de soluções 
sistémicas energéticas inovadoras 
(energias renováveis, eficiência energética, 
integração das energias renováveis no 
parque edificado e sistemas de eletricidade, 
aquecimento e arrefecimento), integradas 
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considerada a possibilidade de iniciativas 
específicas de apoio à convergência das 
cadeias de valor industriais nos setores da 
energia, transportes e ICT para aplicações 
urbanas inteligentes. É simultaneamente 
necessário desenvolver e testar em escala 
real novos modelos tecnológicos, de 
organização e de planificação em função 
das necessidades e meios das cidades e 
comunidades. É também necessária 
investigação para compreender as questões 
sociais, económicas e culturais envolvidas 
nesta transformação.

com sistemas de transporte, de resíduos e 
de tratamento de águas, bem como 
soluções ICT para o ambiente urbano com 
vista a permitir a transformação numa 
sociedade baseada nas energias 
renováveis e eficiente do ponto de vista 
energético. Deve ser considerada a 
possibilidade de iniciativas específicas de 
apoio à convergência das cadeias de valor 
industriais nos setores da energia, 
transportes e ICT para aplicações urbanas 
inteligentes. É simultaneamente necessário 
desenvolver e testar em escala real novos 
modelos tecnológicos, de organização e de 
planificação em função das necessidades e 
meios das cidades e comunidades. É 
também necessária investigação para 
compreender as questões sociais, 
económicas, ambientais e culturais 
envolvidas nesta transformação.

Or. en

Alteração 753
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas são dos maiores 
consumidores de energia na União e 
consequentemente emitem uma grande 
parte dos gases com efeito de estufa, ao 
mesmo tempo que geram uma quantidade 
substancial de poluentes atmosféricos. 
Verifica-se simultaneamente que as zonas 
urbanas são afetadas por uma redução 
crescente da qualidade do ar e pelas 
alterações climáticas, pelo que têm de 
desenvolver as suas próprias estratégias de 
atenuação e adaptação. É, por conseguinte, 
de importância crucial encontrar soluções 
energéticas inovadoras (eficiência 
energética e sistemas de eletricidade, 

As zonas urbanas são dos maiores 
consumidores de energia na União e 
consequentemente emitem uma grande 
parte dos gases com efeito de estufa, ao 
mesmo tempo que geram uma quantidade 
substancial de poluentes atmosféricos. 
Verifica-se simultaneamente que as zonas 
urbanas são afetadas por uma redução 
crescente da qualidade do ar e pelas 
alterações climáticas, pelo que têm de 
desenvolver as suas próprias estratégias de 
atenuação e adaptação. É, por conseguinte,
de importância crucial encontrar soluções 
energéticas inovadoras (eficiência 
energética e sistemas de eletricidade, 
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aquecimento e arrefecimento), integradas 
com sistemas de transporte, de resíduos e 
de tratamento de águas, bem como 
soluções ICT para o ambiente urbano com 
vista a permitir a transformação numa 
sociedade hipocarbónica. Deve ser 
considerada a possibilidade de iniciativas 
específicas de apoio à convergência das 
cadeias de valor industriais nos setores da 
energia, transportes e ICT para aplicações 
urbanas inteligentes. É simultaneamente 
necessário desenvolver e testar em escala 
real novos modelos tecnológicos, de 
organização e de planificação em função 
das necessidades e meios das cidades e 
comunidades. É também necessária 
investigação para compreender as questões 
sociais, económicas e culturais envolvidas 
nesta transformação.

aquecimento e arrefecimento), integradas 
com sistemas de transporte (incluindo o 
transporte marítimo) e veículos não 
poluentes, de resíduos e de tratamento de 
águas, bem como soluções ICT para o 
ambiente urbano com vista a permitir a 
transformação numa sociedade 
hipocarbónica. Deve ser considerada a 
possibilidade de iniciativas específicas de 
apoio à convergência das cadeias de valor 
industriais nos setores da energia, 
transportes e ICT para aplicações urbanas 
inteligentes. É simultaneamente necessário 
desenvolver e testar em escala real novos 
modelos tecnológicos, de organização e de 
planificação em função das necessidades e 
meios das cidades e comunidades. A tónica 
deve ser colocada na congregação de um 
leque mais amplo de atividades de 
investigação com vista a novas soluções e 
tecnologias de mercado que proporcionem 
uma visão a longo prazo. É também 
necessária investigação para compreender 
as questões sociais, económicas e culturais 
envolvidas nesta transformação.

Or. en


