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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

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

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
participação da União Europeia no segundo Programa da Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos empreendido conjuntamente
por vários Estados-Membros
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0498),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 185.º e o segundo parágrafo do artigo 188.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta 
lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0222/2013),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Desenvolvimento (A7-0000/2013),

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

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020) 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 20134 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020») visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante uma 
contribuição para o reforço das parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020) 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 20134 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020») visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante o 
desenvolvimento de sinergias mais 
estreitas, o reforço da coordenação e 



PE522.973v01-00 6/22 PR\1009060PT.doc

PT

participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do Tratado.

evitando a duplicação desnecessária de 
programas de investigação internacionais, 
nacionais e regionais. As parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no artigo 
185.º do Tratado, devem alcançar esses 
objetivos, satisfazer as condições 
especificadas no artigo 26.º e obedecer 
plenamente aos princípios gerais, em 
particular as condições relacionadas com 
a comunicação e difusão de informação e 
com o livre acesso.

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

Or. en

Justificação

Aditamento em conformidade com o Programa-Quadro Horizonte 2020, nomeadamente com 
o considerando 39 e o artigo 26.º. É igualmente importante garantir os princípios de livre 
acesso dispostos no artigo 18.º, alínea b), do Horizonte 2020 e no artigo 28.º sobre a 
comunicação e difusão de informação.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em 2009, peritos independentes 
adotaram o relatório de avaliação intercalar 
do Programa EDCTP-18. No seu parecer, o 
painel de peritos considerou que o 
Programa EDCTP-1 proporciona uma 
plataforma única para um genuíno diálogo 
com cientistas africanos e que já está a 
começar a colmatar o fosso existente entre 
o Norte e o Sul no que diz respeito ao 
reforço de capacidades de investigação e à 
criação de oportunidades de aprendizagem 
e de trabalho para jovens investigadores 
africanos. Na sequência deste relatório, há 

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

questões fundamentais a ter em 
consideração num segundo Programa da 
Parceria Europa-Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (seguidamente designado 
«Programa EDCTP-2»): o atual âmbito do 
Programa EDCTP-1 deve ser alterado e 
alargado; A coordenação, colaboração e, 
se for caso disso, integração dos programas 
nacionais europeus deveria ser melhorada; 
A colaboração com outras grandes 
entidades públicas e privadas 
financiadoras, incluindo a indústria 
farmacêutica, deve ser reforçada e 
alargada; as sinergias com ações da política 
externa europeia devem ser reforçadas, 
nomeadamente a ajuda ao desenvolvimento 
da União; As regras de cofinanciamento 
devem ser clarificadas e simplificadas; Os 
instrumentos de acompanhamento devem 
ser reforçados.

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

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

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que os objetivos da 
presente decisão, nomeadamente contribuir 
para a redução dos encargos sociais e 
económicos das doenças relacionadas com 
a pobreza nos países em desenvolvimento 
e, em especial, na África Subsariana 
mediante a intensificação do 
desenvolvimento clínico de intervenções 
médicas eficazes, seguras e a preço 
acessível para o tratamento das doenças 
relacionadas com a pobreza, não podem ser 

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

pobreza, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros devido 
à falta da massa crítica necessária, tanto em 
termos humanos como financeiros, e 
podem, pois, devido à dimensão da ação, 
ser mais bem alcançados a nível da União, 
a União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para esse efeito.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1906/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 
regras de participação de empresas, 
centros de investigação e universidades 
em ações no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro e as regras de difusão 
dos resultados da investigação 
(2007-2013) e gerido pela Comissão, 
revelou-se um importante mecanismo de 
salvaguarda que reduz os riscos 
associados aos montantes devidos e não
reembolsados por participantes em falta. 
Contudo, o novo Fundo de Garantia dos 
Participantes, estabelecido ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020], 
pode não ser juridicamente oportuno para 
o Programa EDCTP-2 e, por conseguinte, 
a Comissão deve apresentar propostas 
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com vista a assegurar que o Fundo, ou 
um fundo semelhante, está disponível 
para cobrir todos os organismos de 
financiamento relacionados com o 
Programa EDCTP-2.

Or. en

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) 594 milhões de EUR a fim de igualar as 
contribuições, sejam elas contribuições em 
espécie ou financeiras, dos Estados 
participantes enumerados no artigo 1.º, 
n.º 1;

Or. en

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira provém das 
dotações previstas no orçamento geral da 
União para as componentes relevantes do 
Programa Específico de execução do
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
estabelecido pela Decisão .../2013/UE, de 
acordo com o disposto no artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea vi), e nos artigos 60.º e 
61.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

2. A contribuição financeira provém das 
dotações previstas no orçamento geral da 
União para as componentes relevantes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e, 
nomeadamente, das dotações no objetivo 
específico «Saúde, alterações 
demográficas e bem-estar» de acordo com 
o disposto no artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea vi), e nos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

Or. en

Justificação

Aditamentos que visam explicitar melhor de onde provêm exatamente no Horizonte 2020 as 
contribuições para as parcerias público-públicas – consultar a Ficha Financeira.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

As atividades são incluídas no plano de 
trabalho do Programa EDCTP-2 adotado 
anualmente pela Estrutura de Execução 
EDCTP-2 na sequência de uma avaliação 
externa positiva por análise interpares 
internacional dos objetivos do Programa 
EDCTP-2

Or. en
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Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando essa atividade está incluída no 
plano de trabalho, a Estrutura de Execução 
EDCTP-2 pode publicar convites à 
apresentação de candidaturas conjuntos 
com países terceiros ou com as suas 
organizações e agências científicas e 
tecnológicas, com organizações 
internacionais ou com outros terceiros, em 
especial organizações não governamentais, 
em conformidade com as regras 
estabelecidas de acordo com o disposto no 
artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º ... 
[Regras de Participação e Difusão 
Horizonte 2020].

4. Quando essa atividade está incluída no 
plano de trabalho, a Estrutura de Execução 
EDCTP-2 pode publicar convites à 
apresentação de candidaturas conjuntos 
com países terceiros ou com as suas 
organizações e agências científicas e 
tecnológicas, com organizações 
internacionais ou com outros terceiros, em 
especial organizações não governamentais 
e organizações de desenvolvimento de 
produtos, em conformidade com as regras 
estabelecidas de acordo com o disposto no 
artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º ... 
[Regras de Participação e Difusão 
Horizonte 2020].

Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Fundo de Garantia dos 
Participantes, estabelecido ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020], 
pode não ser juridicamente oportuno para 
o Programa EDCTP-2 e, por conseguinte, 
a Comissão apresenta propostas com vista 
a assegurar que o Fundo, ou um fundo 
semelhante, está disponível para cobrir 
todos os organismos de financiamento 
relacionados com o Programa EDCTP-2

Or. en
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Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode decidir proceder ela 
mesma às auditorias referidas no n.º 1.

2. Sem prejuízo da independência ou do 
papel do Tribunal de Contas da União 
Europeia, a Comissão, em casos 
devidamente fundamentados e em 
consulta com os Estados participantes,
pode decidir proceder ela mesma às 
auditorias referidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todas as chamadas e oportunidades 
para participar são amplamente 
divulgadas, nomeadamente no sítio Web 
do Horizonte 2020 da Comissão, que 
deverá incluir um capítulo dedicado ao 
Programa EDCTP-2.

Or. en

Justificação

A fim de aumentar a participação em geral e a participação de novos participantes em 
particular, a difusão de informação relacionada com chamadas e procedimentos de 
candidatura deve ser amplamente divulgada, nomeadamente através do sítio Web do 
Horizonte 2020.

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Peritos sugeriram à relatora que estas metas podem não ser uma medida adequada de 
resultados relevantes, uma vez que algumas novas orientações ou novas intervenções serão 
mais benéficas do que outras.
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Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Alargamento da cooperação 
internacional com outros financiadores 
públicos e/ou privados, a fim de assegurar 
que o impacto de toda a investigação é 
otimizado e que as sinergias podem ser 
tidas em conta.

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Melhor coordenação, alinhamento e, 
se for caso disso, integração das
iniciativas relevantes da União Europeia, 
incluindo a ajuda ao desenvolvimento, por 
forma a tirar melhor proveito das 
sinergias, criar uma cadeia de inovação 
mais completa desde os ensaios clínicos à 
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prestação de tratamento e reforçar a 
eficácia dos investimentos públicos 
europeus.

Or. en

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Objetivos operacionais (3) Indicadores operacionais
A fim de atingir os objetivos específicos 
estabelecidos definidos no ponto 2, os 
objetivos operacionais a seguir indicados, 
incluindo metas indicativas, devem ser 
atingidos até ao final do Programa 
EDCTP-2 em 2024:

A fim de atingir os objetivos específicos 
estabelecidos definidos no ponto 2, os 
seguintes indicadores devem ser 
acompanhados ao longo do Programa 
EDCTP-2:

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de ensaios 
clínicos apoiados para, pelo menos, 150, 
sabendo-se que no Programa EDCTP-1 
foram 88.

Indicador: aumentar o número de ensaios 
clínicos apoiados que conduzem a novos 
produtos, processos, metodologias, 
diagnósticos, tratamentos e prevenções.

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea a) – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

Meta: manter ou aumentar a percentagem 
de ensaios clínicos financiados pelo 
Programa EDCTP-2 com liderança 
africana ao nível, pelo menos, de 50 %.

Indicador: manter ou aumentar a 
percentagem de ensaios clínicos 
financiados pelo Programa EDCTP-2 com 
liderança africana.

Or. en

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de artigos 
científicos publicados com análise 
interpares para, pelo menos, 1000.

Indicador: visa aumentar o número de 
artigos científicos publicados com análise 
interpares para três vezes mais do que no 
Programa EDCTP-1.

Or. en

Justificação

Foram publicados 350 artigos durante o Programa EDCTP-1. O texto da Comissão 
recomenda que a meta seja de mil, sendo um aumento de 186 %. Talvez seja adequado não 
referir números neste contexto.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Meta: manter ou aumentar o número de 
países da África Subsariana apoiados pelo
Programa EDCTP-2 a, pelo menos, 30.

Indicador: visa manter ou aumentar a 
participação de países da África 
Subsariana no Programa EDCTP-2.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

Indicador: aumentar o número de bolsas a 
investigadores e mestrandos/doutorandos 
da África Subsariana para, pelo menos, 600 
em comparação com 400 no Programa 
EDCTP-1.

Or. en

Justificação

Espera-se que muitos investigadores prossigam a sua investigação na África após as suas 
bolsas terminarem, mas pode acontecer que as infraestruturas de investigação de outros 
países sejam mais adequadas para os ajudar no progresso dos seus projetos de investigação. 
A mobilidade dos investigadores não deve ser condicionada de modo artificial.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

Meta: aumentar o número de atividades de 
reforço de capacidades apoiadas para a 
realização de ensaios clínicos na África 
Subsariana para, pelo menos, 150, 
sabendo-se que com o Programa 
EDCTP-1 foram 74.

Indicador: aumentar o número de 
atividades de reforço de capacidades 
apoiadas para a realização de ensaios 
clínicos na África Subsariana.

Or. en

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

(c) Desenvolvimento de uma agenda de 
investigação comum, de critérios para o 
estabelecimento de prioridades e de uma 
avaliação comum:

(c) Desenvolvimento de uma agenda de 
investigação para o Programa EDCTP-2 
que inclua critérios comuns para o 
estabelecimento de prioridades e de uma 
avaliação comum, reconhecendo 
simultaneamente que as contribuições dos 
programas nacionais e do Programa 
EDCTP podem divergir; por exemplo, os 
programas nacionais podem contribuir 
em espécie enquanto o Programa EDCTP 
não o pode fazer.

Or. en

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

 Meta: pelo menos 50 % dos investimentos 
públicos dos Estados europeus 
participantes integrados, alinhados ou 
coordenados através do Programa 
EDCTP-2.

Suprimido

Or. en

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – alínea d) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Meta: despesas administrativas inferiores 
a 5 % do orçamento da Estrutura de 
Execução do Programa EDCTP-2.

Indicador: despesas administrativas 
inferiores a 5 % do orçamento da Estrutura 
de Execução do Programa EDCTP-2.

Or. en
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

Indicador: um aumento nas contribuições 
recebidas dos países em desenvolvimento 
de, pelo menos, 30 milhões de EUR, 
sabendo-se que com o Programa EDCTP-1 
foram de 14 milhões de EUR.

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora apoia os objetivos gerais do Programa EDCTP-2 para acelerar o desenvolvimento 
clínico de intervenções médicas eficazes, seguras e a preço acessível para o tratamento de 
doenças relacionadas com a pobreza. Reconhece a necessidade de trabalhar em parceira com 
os países em desenvolvimento, tais como a África Subsariana, para fazer frente ao impacto 
negativo das doenças relacionadas com a pobreza, que afetam mil milhões de pessoas e que, 
tragicamente, causam uma enorme perda de vidas. Reconhece igualmente o impacto que a 
proliferação de doenças relacionadas com a pobreza tem em todo o mundo e na Europa em 
particular, onde muitas destas doenças foram erradicadas.

A relatora considera que, apesar do sucesso relativo do Programa EDCTP-1, tendo em conta o 
aspeto humanitário deste importante trabalho, a relação custo/benefício precisa de ser uma das 
principais prioridades a fim de assegurar que são alcançados os melhores resultados. É 
igualmente fulcral a coordenação estreita com outras organizações do domínio público, 
privado e voluntário com objetivos semelhantes, não só para otimizar os investimentos dos 
Estados-Membros, como também para reduzir a sobreposição e a duplicação. A relatora 
reconhece que diferentes países participantes terão, frequentemente, os seus próprios 
investimentos e programas de investigação e acolhe com agrado a diversidade, já que esta traz 
geralmente grandes benefícios. Recomenda uma abordagem flexível ao cofinanciamento que 
permita que os países participem com contribuições em espécie.

Deve existir uma pista de auditoria clara para a despesa da UE, pelo que o Programa EDCTP 
deve ser responsabilizado pelos fundos públicos gastos. A Comissão deve ter o direito de 
proceder a auditorias, mas este direito não deve prejudicar a independência ou o papel do 
Tribunal de Contas da União Europeia. 

Embora a relatora apoie os objetivos específicos gerais do Programa EDCTP, receia que 
certas metas propostas como «objetivos específicos» possam dar uma falsa sensação de êxito, 
ser suscetíveis de manipulação e não refletir o êxito real da principal ambição de descobrir 
vacinas, tratamentos e curas, bem como melhores procedimentos e processos. Por esta razão, 
a relatora sugere a alteração das difíceis «metas» sobre o número de ensaios e o número de 
países participantes para «indicadores».

O aumento da participação deve ser uma prioridade e os novos participantes devem ter acesso 
fácil à informação sobre oportunidades de financiamento. A relatora sugere que uma das 
formas para atingir este objetivo seria assegurar que um capítulo separado e assinalado de 
modo claro no sítio Web do Horizonte 2020 seja reservado exclusivamente para a difusão de 
informação relacionada com candidaturas para e informação sobre os ensaios do Programa 
EDCTP-2. Sempre que possível, as oportunidades devem ser bem divulgadas com 
antecedência. A relatora está igualmente empenhada em assegurar que os princípios de livre 
acesso, estabelecidos no Horizonte 2020, relativos às publicações são aplicados no Programa 
EDCTP-2. Acolhe com agrado sugestões sobre medidas adicionais relativas à transparência.

A relatora não propõe qualquer alteração à lista de doenças e recomenda que se evite uma 
lista fixa ou mais longa. Os investigadores não sabem à partida quais serão as suas 
conclusões. Portanto, é importante manter a flexibilidade para que os projetos que 
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demonstram um maior potencial sejam apoiados e o financiamento não seja dispersado para 
projetos simplesmente porque aparecem numa lista. A relatora propõe suprimir referências 
que podem limitar o âmbito apenas a doenças «infecciosas».

Por fim, a relatora acolheria com agrado as ideias de outras partes sobre a duração proposta do 
Programa EDCTP-2. A relatora não apresentou qualquer alteração nesta fase. Compreende 
que os projetos de ensaios clínicos desta natureza possam precisar de um prazo mais alargado 
para serem concluídos e que os três anos de prorrogação após 2020 podem ser fulcrais para o 
êxito de um projeto. Contudo, considera que todos os fundos devem ser autorizados até 2020 
e a grande maioria gasta até ao final de 2020.


