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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O programa Saúde para o Crescimento surge num momento de grandes desafios ligados à 
globalização e à delicada situação económica que afeta, de forma particular, a União 
Europeia. No quadro da Estratégia 2020 e das novas perspetivas financeiras para o período 
2014-2020, a Comissão lança o programa Saúde para o Crescimento com o objetivo de 
fomentar a inovação na assistência sanitária, tornar mais sustentáveis os sistemas de saúde, 
melhorar a saúde dos cidadãos da UE e protegê-los das ameaças transfronteiriças para a 
saúde. Com este programa, a Comissão complementa os atuais esforços para fazer da UE uma 
economia dinâmica e competitiva. A saúde é, por conseguinte, concebida na sua dimensão 
económica, como um valor imprescindível e prioritário: a saúde e o bem-estar dos cidadãos e 
cidadãs europeias deve ser uma garantia de futuro. 

Não obstante, a proposta da Comissão também apresenta, no ponto de vista da relatora, 
numerosas oportunidades para reforçar as prioridades e ações da União noutros âmbitos 
relacionados com a saúde. Desta forma, o Programa Saúde para o Crescimento pode alargar o 
seu campo de intervenção, oferecendo propostas transversais de ação. Neste sentido, a 
relatora:

- Salienta a necessidade de aproveitar o programa Saúde para o Crescimento para 
promover a investigação médica e coordená-la a nível europeu, assegurando que os 
recursos disponíveis para o efeito sejam utilizados com eficácia. O desenvolvimento 
do setor da investigação europeia no domínio da saúde permite garantir a 
sustentabilidade e o crescimento do mesmo.

- Insta a que se preste maior atenção às doenças relacionadas com a pobreza 
(Poverty-related and neglected diseases, PNRD), responsáveis pelo elevado índice de 
mortalidade e pela deterioração da qualidade de vida de milhões de pessoas nos países 
em vias de desenvolvimento. A UE precisa de reforçar a sua ação nesta área, 
contribuindo simultaneamente para elevar os níveis de vida nos países em vias de 
desenvolvimento e dinamizar as suas economias.

- Assinala a complementaridade do programa Saúde para o Crescimento com a 
iniciativa emblemática "Novas qualificações para novos empregos" (New skills for 
new jobs), em particular no que diz respeito aos chamados "empregos brancos" (white 
jobs), ou seja, os postos de trabalho nos setores da saúde e dos serviços sociais. A UE 
deve garantir os recursos necessários para a formação e qualificação dos trabalhadores 
e trabalhadoras deste setor, que emprega cerca de 20 milhões de pessoas e apresenta
sólidas perspetivas de crescimento, em virtude, principalmente, do envelhecimento da 
pirâmide da população.

- Na linha das possibilidades de formação das pessoas que trabalham no setor da saúde, 
mas também pondo a tónica na modernização dos recursos e das ferramentas de 
trabalho, cabe recordar a necessidade de aproveitar as possibilidades que oferecem as 
novas tecnologias para desenvolver todo o potencial dos serviços médicos e melhorar 
a sua eficácia e eficiência. Neste contexto, cabe destacar os progressos efetuados nas 
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tecnologias baseadas na identificação por radiofrequências (RFID) como a Internet das 
coisas (Internet of Things).

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) na União Europeia, cerca de 20 
milhões de pessoas ocupam «trabalhos 
brancos" nos setores da saúde e dos 
serviços sociais, número que deverá 
aumentar nos próximos anos devido ao 
envelhecimento da população. A 
formação contínua e a aprendizagem ao 
longo da vida devem ser uma prioridade 
fundamental neste setor sensível. Torna-
se, pois, necessário abordar com maior 
rigor a necessidade de empregos brancos 
e de investir em capacidades modernas, 
como a utilização das tecnologias da 
informação.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para minimizar as consequências para 
a saúde pública das ameaças sanitárias 
transfronteiriças, que podem ir da 
contaminação em grande escala causada 
por incidentes químicos a pandemias, 
como as que foram causadas recentemente 

(11) Para minimizar as consequências para 
a saúde pública das ameaças sanitárias 
transfronteiriças, que podem ir da 
contaminação em grande escala causada 
por incidentes químicos a pandemias, 
como as que foram causadas recentemente 
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pela bactéria E coli, a estirpe de gripe 
H1N1 ou a SRA (síndrome respiratória 
aguda), o programa deve contribuir para a 
criação e a manutenção de mecanismos e 
instrumentos robustos para detetar, avaliar 
e gerir as principais ameaças sanitárias 
transfronteiriças. Devido à natureza destas 
ameaças, o programa deve apoiar medidas 
coordenadas de saúde pública a nível da 
UE para lidar com aspetos diferentes, com 
base no planeamento de prontidão e 
resposta, uma avaliação dos riscos sólida e 
fiável e um quadro robusto de gestão de 
riscos e crises. Neste contexto, é 
importante que o programa beneficie da 
complementaridade com o programa de 
trabalho do Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças na luta contra as 
doenças transmissíveis e as atividades 
apoiadas no âmbito dos programas de 
investigação e inovação da União. Deverão 
ser envidados esforços específicos para 
assegurar a coerência e as sinergias entre o 
programa e o trabalho sanitário global 
realizado no âmbito de outros programas e 
instrumentos comunitários que visam, em 
especial, os domínios da gripe, do 
VIH/SIDA, da tuberculose e de outras 
ameaças sanitárias transfronteiriças em 
países terceiros. A ação no âmbito do 
programa pode cobrir igualmente as 
ameaças sanitárias transfronteiriças 
causadas por incidentes biológicos e 
químicos, o ambiente e as alterações 
climáticas. Tal como referido na 
comunicação da Comissão «Um 
Orçamento para a Europa 2020», a 
Comissão comprometeu-se a integrar as 
alterações climáticas nos programas de 
despesas globais da União e a reservar, 
pelo menos, 20 % do orçamento da União 
para objetivos relacionados com o clima. A 
despesa no âmbito do objetivo 4 do 
programa Saúde para o Crescimento 
contribuirá de uma forma geral para este 
objetivo ao visar ameaças sanitárias 
associadas às alterações climáticas. A 
Comissão divulgará informação sobre a 

pela bactéria E coli, a estirpe de gripe 
H1N1 ou a SRA (síndrome respiratória 
aguda), ou as doenças relacionadas com a 
pobreza e as doenças negligenciadas, que 
afetam mais de mil milhões de pessoas em 
tudo o mundo e que, com os fluxos de 
população à escala mundial, se propagam 
cada vez mais em alguns países europeus, 
o programa deve contribuir para a criação e 
a manutenção de mecanismos e 
instrumentos robustos para detetar, avaliar 
e gerir as principais ameaças sanitárias 
transfronteiriças. Devido à natureza destas 
ameaças, o programa deve apoiar medidas 
coordenadas de saúde pública a nível da 
UE para lidar com aspetos diferentes, com 
base no planeamento de prontidão e 
resposta, uma avaliação dos riscos sólida e 
fiável e um quadro robusto de gestão de 
riscos e crises. Neste contexto, é 
importante que o programa beneficie da 
complementaridade com o programa de 
trabalho do Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças na luta contra as 
doenças transmissíveis e as atividades 
apoiadas no âmbito dos programas de 
investigação e inovação da União. Deverão 
ser envidados esforços específicos para 
assegurar a coerência e as sinergias entre o 
programa e o trabalho sanitário global 
realizado no âmbito de outros programas e 
instrumentos comunitários que visam, em 
especial, os domínios da gripe, do 
VIH/SIDA, da tuberculose e de outras 
ameaças sanitárias transfronteiriças em 
países terceiros. A ação no âmbito do 
programa pode cobrir igualmente as 
ameaças sanitárias transfronteiriças 
causadas por incidentes biológicos e 
químicos, o ambiente e as alterações 
climáticas. Tal como referido na 
comunicação da Comissão «Um 
Orçamento para a Europa 2020», a 
Comissão comprometeu-se a integrar as 
alterações climáticas nos programas de 
despesas globais da União e a reservar, 
pelo menos, 20 % do orçamento da União 
para objetivos relacionados com o clima. A 
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despesa relativa às alterações climáticas no 
âmbito do programa Saúde para o 
Crescimento.

despesa no âmbito do objetivo 4 do 
programa Saúde para o Crescimento 
contribuirá de uma forma geral para este 
objetivo ao visar ameaças sanitárias 
associadas às alterações climáticas. A 
Comissão divulgará informação sobre a 
despesa relativa às alterações climáticas no 
âmbito do programa Saúde para o 
Crescimento.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Para que o setor da saúde tenha 
um crescimento sustentável é essencial 
dispor de um panorama europeu de 
investigação eficiente e competitivo a 
nível internacional. Este programa deve 
também contribuir para garantir que o 
panorama europeu de investigação seja 
efetivamente estruturado, bem 
desenvolvido e gerador de sinergias e que 
os limitados recursos nacionais e 
europeus sejam utilizados com eficácia. 
Para o efeito, é necessário que exista um 
processo de orientação científica no 
âmbito do qual seja desenvolvido um 
conceito europeu com base em atividades 
nacionais, tendo em conta as necessidades 
e requisitos da investigação e, em 
particular, do sistema de saúde. O 
programa deve apoiar o desenvolvimento 
deste conceito.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Inovação na saúde e e-Saúde: melhorar 
a interoperabilidade dos registos dos 
doentes e de outras soluções de e-Saúde; 
apoiar a cooperação europeia no domínio 
da e-Saúde, nomeadamente no tocante aos 
registos e à adoção pelos profissionais de 
saúde. Estas ações contribuirão para a rede 
voluntária europeia para a e-Saúde 
instituída pela Diretiva 2010/24/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

1.2. Inovação na saúde e e-Saúde: melhorar 
a interoperabilidade dos registos dos 
doentes e de outras soluções de e-Saúde 
como a Internet das coisas; apoiar a 
cooperação europeia no domínio da 
e-Saúde, nomeadamente no tocante aos 
registos e à adoção pelos profissionais de 
saúde. Estas ações contribuirão para a rede 
voluntária europeia para a e-Saúde 
instituída pela Diretiva 2010/24/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.4-A. Panorama europeu de investigação 
na área da saúde: elaborar conceitos de 
orientação científica para um sistema 
europeu de investigação eficiente e 
competitivo baseado em programas 
nacionais e orientado para tirar o máximo 
proveito das sinergias.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1. Prontidão e resposta para as ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves, tendo 
em conta as iniciativas globais e a 
coordenação com essas iniciativas: criar 
componentes comuns de planeamento 
genérico e específico em matéria de 
prontidão, incluindo para a pandemia de 
gripe, e informar regularmente sobre a 
execução de planos de prontidão.

4.1. Prontidão e resposta para as ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves, tendo 
em conta as iniciativas globais e a 
coordenação com essas iniciativas: criar 
componentes comuns de planeamento 
genérico e específico em matéria de 
prontidão, incluindo para a pandemia de 
gripe, e informar regularmente sobre a 
execução de planos de prontidão; colocar a 
inovação ao serviço dos doentes para a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento 
de doenças até agora negligenciadas 
(como as relacionadas com a pobreza) 
através do reforço das parcerias em 
matéria de investigação entre instituições 
académicas, organismos sem fins 
lucrativos, a indústria farmacêutica e as 
PME na Europa e no mundo. 

Or. en


