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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente decisão faz parte do pacote Horizonte 2020 apresentado pela Comissão em 
novembro de 2011. O objetivo do pacote é estabelecer o Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação para o período 2014-2020.

A política de investigação e inovação da União Europeia é de particular importância para a 
competitividade da União. O objetivo da UE é adaptar-se ao mundo em plena mutação, 
aplicando uma política de investigação que o coloca na vanguarda da tecnologia, criando 
assim empregos e dinamizando a economia.

O presente regulamento constitui o principal instrumento do pacote Horizonte 2020, ao 
estabelecer o Programa-Quadro de Investigação e Inovação. Enquanto regulamento principal, 
este instrumento está sujeito ao processo de codecisão.

O interesse da Comissão dos Assuntos Jurídicos na presente decisão limita-se às questões 
éticas, dado que a sua responsabilidade inclui as questões éticas relacionadas com as novas 
tecnologias. A comissão limitou portanto as suas alterações às questões éticas levantadas pela 
proposta de regulamento.

A principal questão ética em jogo é a da investigação com células estaminais embrionárias 
humanas. O Sétimo Programa-Quadro (2007-2013) foi aprovado depois de se ter alcançado 
um delicado compromisso sobre essa questão ética. O presente projeto de parecer tem em 
mente resolver esse problema, embora visando conseguir uma maior segurança jurídica.

A comissão propõe, por conseguinte, que a investigação que implique a destruição de 
embriões humanos ou utilize células estaminais embrionárias humanas fique completamente 
excluída do financiamento da UE. Caberia, portanto, aos Estados-Membros decidir, em 
conformidade com as suas regras éticas, financiar ou não essa investigação a partir dos seus 
próprios orçamentos.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A investigação e inovação 
assentam frequentemente na capacidade 
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de os cientistas, as instituições de 
investigação, as empresas e os cidadãos 
poderem aceder, partilhar e utilizar a 
informação científica. Para aumentar a
circulação e a exploração de 
conhecimento, o acesso sustentável às 
publicações científicas, já abrangido no 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser o 
princípio geral para as publicações 
científicas que recebem financiamento 
público do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Além disso, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve experimentar o livre 
acesso em linha aos dados científicos 
produzidos ou reunidos por investigações 
com financiamento público, com o 
objetivo de fazer com que o livre acesso a 
este tipo de dados se torne regra geral 
até 2020. Sempre que adequado, as 
despesas de publicação deverão ser 
cobertas pelo orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objetivo último de 
substituição da utilização de animais. 
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objetivo último de 
substituição da utilização de animais. As 
atividades de investigação devem também 
respeitar as disposições jurídicas ou 
administrativas, bem como os costumes, 
dos Estados-Membros. Todas as atividades 
devem ser realizadas assegurando um 
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elevado nível de proteção da saúde humana 
conforme estabelecido no artigo 168.º do 
TFUE e no artigo 35.° da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
para facilitar a concretização do direito de 
acesso de todos à prevenção em matéria de 
saúde e de beneficiar de cuidados médicos, 
de acordo com as legislações e práticas 
nacionais.

Justificação

A presente alteração visa chamar a atenção para o facto de a investigação permanecer 
sujeita ao direito nacional.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que 
não obtenham as necessárias aprovações 
dos Estados-Membros. Não será 
financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida.

(25) Existem diferenças consideráveis 
entre as legislações nacionais em matéria 
de investigação com embriões humanos e
células estaminais embrionárias humanas.
A política da União não deve procurar 
harmonizar as legislações nacionais. Em 
conexão com o Sétimo Programa-Quadro, 
a Comissão declarou que "[manteria] a 
prática atual e não [apresentaria] ao 
comité de regulamentação propostas de 
projetos que incluam atividades de 
investigação que destruam embriões 
humanos, nomeadamente para a 
aquisição de células estaminais1". Este 
compromisso deve ser incluído no 
presente regulamento a fim de garantir a 
segurança jurídica. A Comissão deve 
apoiar ativamente a investigação 
destinada a encontrar alternativas às 
células estaminais embrionárias.
__________________
1 Ponto 12 da declaração da Comissão 
com referência ao artigo 6º, em anexo à 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2006, relativa ao Sétimo 
Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de atividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração (2007 a 2013) (JO L 412, 
30.12.2006, p. 1).

Justificação

A presente alteração visa conferir força jurídica ao compromisso da Comissão em matéria de 
investigação sobre células estaminais embrionárias.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, ao 
desenvolvimento da investigação sobre os 
sistemas jurídicos dos Estados-Membros, 
à investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Justificação

Tendo em conta os problemas jurídicos e éticos de certos tipos de investigação, a 
investigação jurídica também deve ser financiada pela proposta.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos projetos de investigação em que os 
seres humanos sejam o objeto ou os 
utilizadores finais, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve garantir que todos os 
participantes ou grupos societais são 
tratados de igual modo.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Livre acesso

Tendo em vista a melhoria da exploração 
e da divulgação dos resultados, e assim 
impulsionar a inovação europeia, deve ser 
incentivado o acesso livre e sustentável às 
publicações resultantes da investigação 
financiada pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020, tentando 
simultaneamente garantir que os 
cientistas europeus tenham a 
possibilidade de publicar nas mais 
conceituadas revistas científicas e outros 
fora. Deve ser promovido o acesso livre e 
gratuito aos dados científicos produzidos 
ou reunidos no âmbito da investigação 
financiada pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020.
Quando as publicações decorrentes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 forem 
feitas em formatos livres e gratuitos, as 
despesas de publicação serão cobertas 
pelo orçamento do Programa-Quadro 
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Horizonte 2020.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,
a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais, a 
Declaração de Helsínquia relativa aos 
Princípios Éticos Aplicáveis à 
Investigação Médica em Seres Humanos 
adotada pela Associação Médica Mundial, 
a Convenção do Conselho da Europa, de 
4 de abril de 1997, para a Proteção dos 
Direitos Humanos e a Dignidade do Ser 
Humano no que se refere às Aplicações 
Biológicas e Médicas, com os seus 
protocolos adicionais, e a Resolução 
n.°59/280 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas de 8 de março de 2005 
relativa à clonagem humana.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, nomeadamente por 
transferência de núcleos de células 

(c) Atividades destinadas à criação de 
embriões humanos exclusivamente para 
fins de investigação ou para fins de 
aquisição de células estaminais, 
nomeadamente por transferência de 
núcleos de células somáticas.



AD\913037PT.doc 9/11 PE489.509v02-00

PT

somáticas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) a investigação que implica a 
destruição de embriões humanos;

Justificação

A presente alteração visa proibir o financiamento da investigação que implica a destruição 
de embriões humanos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) a investigação com células 
estaminais embrionárias humanas.

Justificação

A presente alteração visa proibir o financiamento da investigação que utiliza células 
estaminais embrionárias humanas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
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sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

Justificação

A presente alteração decorre da que proíbe o financiamento da investigação com células 
estaminais embrionárias humanas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

(c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados e, quando relevante, 
a sua comunicação e difusão à 
comunidade científica e ao público em 
geral;
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