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Alteração 55
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 168.º do 
TFUE, a União deve complementar e 
apoiar as políticas de saúde nacionais, 
incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e promover a 
coordenação entre os respetivos programas, 
no pleno respeito das responsabilidades dos 
Estados-Membros pela definição das suas 
políticas de saúde e pela organização e 
prestação de serviços de saúde e cuidados 
médicos.

(3) Nos termos do artigo 168.º do 
TFUE, a União deve complementar e 
apoiar as políticas de saúde nacionais, 
incentivar a cooperação entre os 
Estados-Membros e promover a 
coordenação entre os respetivos programas, 
no pleno respeito das responsabilidades das 
autoridades competentes em cada 
Estado-Membro de definir a sua própria 
política de saúde e de organizar, prestar e 
gerir serviços de saúde e cuidados 
médicos.

Or. en

Alteração 56
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Bem como a tomada de 
consciência de que a saúde humana é um 
bem comum fundamental que deve 
permitir que a UE continue a ser a região 
mais saudável do mundo.

Or. fr

Alteração 57
Johan Van Overtveldt
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Embora os Estados-Membros sejam 
responsáveis pelas suas políticas de saúde, 
devem proteger a saúde pública num 
espírito de solidariedade europeia8. A 
experiência adquirida com a atual crise da 
COVID-19 demonstrou a necessidade de 
haver uma ação mais firme a nível da 
União para apoiar a cooperação e a 
coordenação entre os Estados-Membros, a 
fim de melhorar a prevenção e o controlo 
da propagação de doenças humanas graves 
através das fronteiras, combater outras 
ameaças sanitárias transfronteiriças graves 
e salvaguardar a saúde e o bem-estar das 
pessoas na União.

(6) Embora os Estados-Membros sejam 
responsáveis pelas suas políticas de saúde, 
devem proteger a saúde pública num 
espírito de solidariedade europeia8. A 
experiência adquirida com a atual crise da 
COVID-19 demonstrou que existe margem 
para a União melhor concretizar a política 
de saúde pública no âmbito dos 
parâmetros existentes nos Tratados para 
apoiar a cooperação e a coordenação entre 
os Estados-Membros, a fim de melhorar a 
prevenção e o controlo da propagação de 
doenças humanas graves através das 
fronteiras, desenvolver, testar e 
disponibilizar produtos para a prevenção 
e o tratamento de doenças, combater 
outras ameaças sanitárias transfronteiriças 
graves e salvaguardar a saúde e o bem-
estar das pessoas na União.

_________________ _________________
8 Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Banco Central Europeu, ao 
Banco Europeu de Investimento e ao 
Eurogrupo - Resposta económica 
coordenada ao surto de COVID-19, 
COM/2020/112 final de 13.3.2020.

8 Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho Europeu, ao 
Conselho, ao Banco Central Europeu, ao 
Banco Europeu de Investimento e ao 
Eurogrupo - Resposta económica 
coordenada ao surto de COVID-19, 
COM/2020/112 final de 13.3.2020.

Or. en

Alteração 58
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Por conseguinte, é conveniente 
estabelecer um novo programa de ação da 
União no domínio da saúde, denominado 

(7) Por conseguinte, é conveniente 
estabelecer um novo programa de ação da 
União no domínio da saúde, denominado 
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Programa UE pela Saúde (o «Programa») 
para o período 2021-2027. Em consonância 
com os objetivos da ação da União e as 
suas competências no domínio da saúde 
pública, o Programa deve colocar a tónica 
em ações em relação às quais existam 
vantagens e ganhos de eficiência através da 
colaboração e da cooperação a nível da 
União e em ações com impacto no mercado 
interno.

Programa UE pela Saúde (o «Programa») 
para o período 2021-2027. Em consonância 
com os objetivos da ação da União e as 
suas competências no domínio da saúde 
pública, o Programa deve colocar a tónica 
em ações em relação às quais existam 
vantagens e ganhos de eficiência através da 
colaboração e da cooperação a nível da 
União e em ações com impacto no mercado 
interno. O objetivo do Programa vai além 
de 2027, pelo que deverá ser alargado 
para se adequar às futuras prioridades da 
União em matéria de saúde, caso se revele 
eficaz.

Or. en

Alteração 59
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O Programa EU4Health deve 
apoiar a criação de unidades de 
emergência médica europeias comuns 
permanentes, sob o nome de Corpo 
Médico Europeu Azul. Este novo corpo 
deveria ser composto por profissionais de 
intervenção médica e de emergência de 
diferentes países da UE e as unidades de 
emergência médica deveriam ser 
responsáveis pelo apoio a situações ou 
crises médicas transfronteiriças e pan-
europeias. As novas unidades 
permanentes devem aproveitar os 
resultados positivos das bem sucedidas 
mobilidades médicas de base voluntária 
financiadas pelo Mecanismo de Proteção 
Civil da UE. 

Or. en
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Alteração 60
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos por ele afetados, devem ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência no âmbito do Programa para 
fazer face ao impacto sem precedentes da 
crise de COVID-19. Esses recursos 
adicionais devem ser utilizados de forma a 
garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia].

(9) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos por ele afetados, devem ser 
levadas a cabo medidas de recuperação e 
resiliência no âmbito do Programa para 
fazer face a todas as questões de grande 
urgência médica enfrentadas a nível da 
UE, em particular a crise de COVID-19. 
Esses recursos adicionais devem ser 
utilizados de forma a garantir o 
cumprimento dos prazos previstos no 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia].

Or. en

Alteração 61
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Caso fracasse a implementação do 
novo instrumento de recuperação, que 
deverá representar mais de 80 % do 
financiamento do futuro programa, será 
necessário analisar a utilização de 
rubricas orçamentais adequadas.

Or. fr

Alteração 62
Margarida Marques
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Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A criação de uma União Europeia 
da Saúde parece ser possível no quadro 
dos tratados europeus. Após a crise 
energética em 2005 e 2009, o novo artigo 
194.º refere-se ao impulso da União 
Europeia para uma política energética 
comum harmonizada. O TFUE não 
estabeleceu previamente uma 
competência da UE em matéria de 
energia. Importa agora seguir o mesmo 
procedimento, a fim de criar uma política 
de saúde comum harmonizada.

Or. en

Alteração 63
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Considerando que um ambicioso 
programa de saúde da UE deveria 
permanecer também após o Next 
Generation EU e após o orçamento a 
longo prazo da UE (2021-2027), pelo que 
seria importante ir mais longe, rumo a 
uma União Europeia da Saúde. Uma 
União Europeia da Saúde que pode dar à 
UE um papel muito mais forte na área da 
saúde, fornecendo uma estratégia 
europeia e uma resposta coordenada e 
inclusiva às necessidades da saúde 
pública. A UE precisa de uma liderança 
mais forte sob a forma de uma União 
Europeia da Saúde para reforçar os 
nossos sistemas de saúde e assegurar que 
estes possam resistir a emergências de 
saúde.
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Or. en

Alteração 64
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de proteger as pessoas em 
situações vulneráveis, incluindo as que 
sofrem de doenças mentais e doenças 
crónicas, o Programa deve também 
promover ações destinadas a fazer face aos 
impactos colaterais que a crise sanitária 
tem nas pessoas que pertençam a esses 
grupos vulneráveis.

(12) A fim de proteger as pessoas em 
situações vulneráveis, incluindo as que 
sofrem de doenças mentais, doenças 
crónicas, doenças cardíacas, doenças 
pulmonares, cancro e autismo, o 
Programa deve também promover ações 
destinadas a fazer face aos impactos 
colaterais que a crise sanitária tem nas 
pessoas que pertençam a esses grupos 
vulneráveis.

Or. en

Alteração 65
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A crise da COVID-19 pôs em 
evidência muitos desafios para assegurar o 
fornecimento de medicamentos, 
dispositivos médicos e equipamento de 
proteção individual necessários na União 
durante a pandemia. Por conseguinte, o 
Programa deve apoiar ações que 
promovam a produção, aquisição e gestão 
de produtos relevantes em situação de 
crise, assegurando a complementaridade 
com outros instrumentos da União.

(13) A crise da COVID-19 pôs em 
evidência muitos desafios para assegurar o 
fornecimento de medicamentos, 
dispositivos médicos e equipamento de 
proteção individual necessários na União 
durante a pandemia. Note-se, em 
particular, a sua dependência de países 
terceiros no que se refere à capacidade de 
fabrico e ao fornecimento de princípios 
ativos farmacêuticos e de matérias-
primas. Por conseguinte, o Programa deve 
apoiar ações que promovam a produção, 
aquisição e gestão de produtos relevantes 
em situação de crise, assegurando a 
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complementaridade com outros 
instrumentos da União.

Or. en

Alteração 66
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de minimizar as 
consequências para a saúde pública das 
ameaças sanitárias transfronteiriças graves, 
deve ser possível que as ações apoiadas no 
âmbito do Programa abranjam a 
coordenação das atividades que reforçam a 
interoperabilidade e a coerência dos 
sistemas de saúde dos Estados‑Membros 
através da avaliação comparativa, da 
cooperação e do intercâmbio de boas 
práticas e assegurem a sua capacidade de 
responder a emergências sanitárias, 
incluindo a elaboração de planos de 
contingência, a realização de exercícios de 
preparação e a melhoria das competências 
dos profissionais que trabalham nas áreas 
dos cuidados de saúde e da saúde pública, 
bem como a criação de mecanismos para a 
monitorização eficiente e a distribuição ou 
afetação com base na necessidade de bens 
e serviços precisos em tempo de crise.

(14) A fim de minimizar as 
consequências para a saúde pública das 
ameaças sanitárias transfronteiriças graves, 
deve ser possível que as ações apoiadas no 
âmbito do Programa abranjam a 
coordenação das atividades que reforçam a 
interoperabilidade e a coerência dos 
sistemas de saúde dos Estados‑Membros 
através da avaliação comparativa, da 
cooperação e do intercâmbio de boas 
práticas e assegurem a sua capacidade de 
responder a emergências sanitárias, 
incluindo a elaboração de planos de 
contingência, a realização de exercícios de 
preparação e a melhoria das competências 
dos profissionais que trabalham nas áreas 
dos cuidados de saúde e da saúde pública, 
bem como a criação de mecanismos para a 
monitorização eficiente e a distribuição 
equitativa ou afetação com base na 
necessidade de bens e serviços precisos em 
tempo de crise.

Or. en

Alteração 67
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) O facto de manter as pessoas 
saudáveis e ativas durante mais tempo e de 
as capacitar para assumirem um papel ativo 
na gestão da sua saúde terá efeitos 
positivos na saúde, na redução das 
desigualdades no domínio da saúde, na 
qualidade de vida, na produtividade, na 
competitividade e na inclusividade, 
reduzindo simultaneamente as pressões 
sobre os orçamentos nacionais. A 
Comissão comprometeu‑se a ajudar os 
Estados‑Membros a alcançar os objetivos 
de desenvolvimento sustentável 
estabelecidos na «Agenda 2030 da ONU 
para o Desenvolvimento Sustentável», em 
particular o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável n.º 3, «Assegurar uma vida 
saudável e promover o bem‑estar para 
todos, em todas as idades»13. Por 
conseguinte, o Programa deve contribuir 
para as ações empreendidas no sentido de 
alcançar estes objetivos.

(16) O facto de manter as pessoas 
saudáveis e ativas durante mais tempo e de 
as capacitar para assumirem um papel ativo 
na gestão da sua saúde terá efeitos 
positivos na saúde, na redução das 
desigualdades no domínio da saúde, na 
qualidade de vida, na produtividade, na 
competitividade e na inclusividade, 
reduzindo simultaneamente as pressões 
sobre os orçamentos nacionais. A 
Comissão comprometeu‑se a ajudar os 
Estados‑Membros a alcançar os objetivos 
de desenvolvimento sustentável 
estabelecidos na «Agenda 2030 da ONU 
para o Desenvolvimento Sustentável», em 
particular o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável n.º 3, «Assegurar uma vida 
saudável e promover o bem‑estar para 
todos, em todas as idades»13. Por 
conseguinte, o Programa deve contribuir 
para as ações empreendidas no sentido de 
alcançar estes objetivos através de ações 
distribuídas equitativamente a nível 
nacional e europeu.

_________________ _________________
13 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões ‑ Próximas etapas para 
um futuro europeu sustentável ‑ Ação 
europeia para a sustentabilidade, 
COM/2016/0739 final de 22.11.2016.

13 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões ‑ Próximas etapas para 
um futuro europeu sustentável ‑ Ação 
europeia para a sustentabilidade, 
COM/2016/0739 final de 22.11.2016.

Or. en

Alteração 68
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É possível dar resposta a estes 
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desafios em matéria de saúde mediante a 
implementação de sistemas de prevenção 
que visem reduzir todos os 
comportamentos desviantes e todos os 
fatores de risco para a saúde, bem como 
garantindo o acesso aos serviços de saúde, 
apoiando a investigação e o 
desenvolvimento de vacinas e de 
medicamentos e melhorando a gestão dos 
riscos em matéria de saúde.

Or. fr

Alteração 69
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Por conseguinte, o Programa deve 
contribuir para a prevenção de doenças ao 
longo da vida de cada pessoa e para a 
promoção da saúde, focando os fatores de 
risco para a saúde, tais como o uso de 
tabaco e produtos afins e a exposição às 
suas emissões, o consumo prejudicial de 
álcool e o consumo de drogas ilícitas. O 
Programa deve também contribuir para a 
redução dos efeitos nocivos da droga sobre 
a saúde, dos hábitos alimentares pouco 
saudáveis e do sedentarismo, bem como da 
exposição à poluição ambiental, e fomentar 
ambientes propícios a estilos de vida 
saudáveis, a fim de complementar a ação 
dos Estados‑Membros nestes domínios. O 
Programa deve, por conseguinte, 
contribuir também para os objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu, da Estratégia do 
Prado ao Prato e da Estratégia de 
Biodiversidade.

(18) Por conseguinte, o Programa deve 
contribuir para a prevenção de doenças ao 
longo da vida de cada pessoa e para a 
promoção da saúde, focando os fatores de 
risco para a saúde, tais como o uso de 
tabaco e produtos afins e a exposição às 
suas emissões, o consumo prejudicial de 
álcool e o consumo de drogas ilícitas. O 
Programa deve também contribuir para a 
redução dos efeitos nocivos da droga sobre 
a saúde, dos hábitos alimentares pouco 
saudáveis e do sedentarismo, bem como da 
exposição à poluição ambiental, e fomentar 
ambientes propícios a estilos de vida 
saudáveis, a fim de complementar a ação 
dos Estados‑Membros nestes domínios. O 
Programa, por conseguinte, contribui 
também para os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, da Estratégia do Prado 
ao Prato e da Estratégia de Biodiversidade 
e está em plena consonância com o 
Acordo de Paris e com os objetivos de 
neutralidade climática da União.

Or. fi
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Alteração 70
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O Programa funcionará em sinergia 
e complementaridade com outras políticas, 
programas e fundos da UE, tais como as 
ações executadas no âmbito do Programa 
Europa Digital, do Horizonte Europa, da 
reserva rescEU no âmbito do Mecanismo 
de Proteção Civil da União, do Instrumento 
de Apoio de Emergência, do Fundo Social 
Europeu+ (FSE+, incluindo no que se 
refere a sinergias quanto a melhor proteger 
a saúde e a segurança de milhões de 
trabalhadores da UE), incluindo a vertente 
Emprego e Inovação Social (EaSI), do 
Fundo InvestEU, do Programa a favor do 
Mercado Único, do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
incluindo o Instrumento de Execução das 
Reformas, do Erasmus, do Corpo Europeu 
de Solidariedade, do Apoio para Atenuar 
os Riscos de Desemprego numa Situação 
de Emergência (SURE) e dos instrumentos 
de ação externa da UE, tais como o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional e o Instrumento de 
Assistência de Pré‑Adesão III. Quando 
adequado, serão estabelecidas regras 
comuns com vista a garantir a coerência e a 
complementaridade entre os fundos, 
assegurando simultaneamente que as 
especificidades das políticas sejam 
respeitadas, e tendo em vista o alinhamento 
com os requisitos estratégicos dessas 
políticas, programas e fundos, tais como as 
condições habilitadoras no âmbito do 
FEDER e do FSE+.

(20) O Programa funcionará em sinergia 
e complementaridade com outras políticas, 
programas e fundos da UE, tais como as 
ações executadas no âmbito do Programa 
Europa Digital, do Horizonte Europa, da 
reserva rescEU no âmbito do Mecanismo 
de Proteção Civil da União, do Instrumento 
de Apoio de Emergência, do Fundo Social 
Europeu+ (FSE+, incluindo no que se 
refere a sinergias quanto a melhor proteger 
a saúde e a segurança de milhões de 
trabalhadores da UE), incluindo a vertente 
Emprego e Inovação Social (EaSI), do 
Fundo InvestEU, do Programa a favor do 
Mercado Único, do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
incluindo o Instrumento de Execução das 
Reformas, do Erasmus, do Corpo Europeu 
de Solidariedade, do Apoio para Atenuar 
os Riscos de Desemprego numa Situação 
de Emergência (SURE) e dos instrumentos 
de ação externa da UE, tais como o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional e o Instrumento de 
Assistência de Pré‑Adesão III, bem como o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC) e a Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA). 
Quando adequado, serão estabelecidas 
regras comuns com vista a garantir a 
coerência e a complementaridade entre os 
fundos, assegurando simultaneamente que 
as especificidades das políticas sejam 
respeitadas, e tendo em vista o alinhamento 
com os requisitos estratégicos dessas 
políticas, programas e fundos, tais como as 
condições habilitadoras no âmbito do 
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FEDER e do FSE+.

Or. en

Alteração 71
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O Programa funcionará em sinergia 
e complementaridade com outras políticas, 
programas e fundos da UE, tais como as 
ações executadas no âmbito do Programa 
Europa Digital, do Horizonte Europa, da 
reserva rescEU no âmbito do Mecanismo 
de Proteção Civil da União, do Instrumento 
de Apoio de Emergência, do Fundo Social 
Europeu+ (FSE+, incluindo no que se 
refere a sinergias quanto a melhor proteger 
a saúde e a segurança de milhões de 
trabalhadores da UE), incluindo a vertente 
Emprego e Inovação Social (EaSI), do 
Fundo InvestEU, do Programa a favor do 
Mercado Único, do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
incluindo o Instrumento de Execução das 
Reformas, do Erasmus, do Corpo Europeu 
de Solidariedade, do Apoio para Atenuar 
os Riscos de Desemprego numa Situação 
de Emergência (SURE) e dos instrumentos 
de ação externa da UE, tais como o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional e o Instrumento de 
Assistência de Pré‑Adesão III. Quando 
adequado, serão estabelecidas regras 
comuns com vista a garantir a coerência e a 
complementaridade entre os fundos, 
assegurando simultaneamente que as 
especificidades das políticas sejam 
respeitadas, e tendo em vista o alinhamento 
com os requisitos estratégicos dessas 
políticas, programas e fundos, tais como as 

(20) O Programa funcionará em sinergia 
e complementaridade com outras políticas, 
programas e fundos da UE, tais como as 
ações executadas no âmbito do Programa 
Europa Digital, do Horizonte Europa, da 
reserva rescEU no âmbito do Mecanismo 
de Proteção Civil da União, do Instrumento 
de Apoio de Emergência, do Fundo Social 
Europeu+ (FSE+, incluindo no que se 
refere a sinergias quanto a melhor proteger 
a saúde e a segurança de milhões de 
trabalhadores da UE), incluindo a vertente 
Emprego e Inovação Social (EaSI), do 
Fundo InvestEU, do Programa a favor do 
Mercado Único, do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
incluindo o Instrumento de Execução das 
Reformas, do Erasmus, do Corpo Europeu 
de Solidariedade, do Apoio para Atenuar 
os Riscos de Desemprego numa Situação 
de Emergência (SURE) e dos instrumentos 
de ação externa da UE, tais como o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional e o Instrumento de 
Assistência de Pré‑Adesão III. Quando 
adequado, serão estabelecidas regras 
comuns com vista a garantir a coerência e a 
complementaridade entre os fundos, 
evitando qualquer sobreposição ou 
duplicação de financiamento, assegurando 
simultaneamente que as especificidades 
das políticas sejam respeitadas e tendo em 
vista o alinhamento com os requisitos 
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condições habilitadoras no âmbito do 
FEDER e do FSE+.

estratégicos dessas políticas, programas e 
fundos, tais como as condições 
habilitadoras no âmbito do FEDER e do 
FSE+.

Or. en

Alteração 72
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O Programa EU4Health deve 
aproveitar o potencial valor acrescentado 
das agências europeias e nacionais 
especializadas em saúde.

Or. en

Alteração 73
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Devem ser analisadas medidas 
concretas no que respeita o aumento da 
utilização prudente dos produtos 
farmacêuticos e a sensibilização para este 
tema, a formação e a avaliação dos riscos, 
a diminuição das emissões dos 
fabricantes, a redução dos resíduos e a 
melhoria do tratamento das águas 
residuais.

Or. fr

Alteração 74
Johan Van Overtveldt
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Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A legislação da União em matéria 
de saúde tem um impacto imediato na 
saúde pública, na vida dos cidadãos, na 
eficiência e resiliência dos sistemas de 
saúde e no bom funcionamento do mercado 
interno. O quadro regulamentar aplicável 
aos produtos e tecnologias na área da 
medicina (medicamentos, dispositivos 
médicos e substâncias de origem humana), 
bem como ao tabaco, aos direitos dos 
doentes nos cuidados de saúde 
transfronteiriços e às ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves é essencial para a 
proteção da saúde na União. Por 
conseguinte, o Programa deve apoiar o 
desenvolvimento, a aplicação e o controlo 
do cumprimento da legislação da União em 
matéria de saúde e fornecer dados 
comparáveis e fiáveis de elevada qualidade 
para servir de base à elaboração de 
políticas e ao acompanhamento.

(25) A legislação da União em matéria 
de saúde tem um impacto imediato na 
saúde pública, na vida dos cidadãos, na 
eficiência e resiliência dos sistemas de 
saúde e no bom funcionamento do mercado 
interno. O quadro regulamentar aplicável 
aos produtos e tecnologias na área da 
medicina (medicamentos, dispositivos 
médicos e substâncias de origem humana), 
bem como ao tabaco, aos direitos dos 
doentes nos cuidados de saúde 
transfronteiriços e às ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves é essencial para a 
proteção da saúde na União. Por 
conseguinte, o Programa deve apoiar o 
desenvolvimento, a aplicação e o controlo 
do cumprimento da legislação da União em 
matéria de saúde, trabalhando em 
conjunto com parceiros-chave como a 
Agência Europeia de Medicamentos e o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças, e fornecer dados 
comparáveis e fiáveis de elevada qualidade 
para servir de base à elaboração de 
políticas e ao acompanhamento.

Or. en

Alteração 75
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de otimizar o valor 
acrescentado e o impacto dos 
investimentos financiados no todo ou em 
parte através do orçamento da União, 
devem procurar‑se sinergias, especialmente 
entre o programa de ação da União no 

(30) A fim de otimizar o valor 
acrescentado e o impacto dos 
investimentos financiados no todo ou em 
parte através do orçamento da União, 
devem procurar‑se sinergias, especialmente 
entre o programa de ação da União no 



PE655.678v01-00 / AM\1210203PT.docx

PT

domínio da saúde e outros programas da 
União, incluindo os que se enquadram no 
âmbito da gestão partilhada. Para 
maximizar essas sinergias, devem ser 
assegurados mecanismos de apoio 
essenciais, incluindo o financiamento 
cumulativo de uma ação com fundos 
provenientes do programa de ação da 
União no domínio da saúde e de outro 
programa da União, desde que esse 
financiamento cumulativo não exceda os 
custos totais elegíveis da ação. Para esse 
efeito, o presente regulamento deve 
estabelecer regras adequadas, 
nomeadamente sobre a possibilidade de 
declarar os mesmos custos ou despesas 
numa base proporcional ao abrigo do 
programa de ação da União no domínio da 
saúde e de outro programa da União.

domínio da saúde e outros programas da 
União, incluindo os que se enquadram no 
âmbito da gestão partilhada. Para 
maximizar essas sinergias, devem ser 
assegurados mecanismos de apoio 
essenciais, incluindo o financiamento 
cumulativo de uma ação com fundos 
provenientes do programa de ação da 
União no domínio da saúde e de outro 
programa da União, desde que esse 
financiamento cumulativo não exceda os 
custos totais elegíveis da ação. Para esse 
efeito, o presente regulamento deve 
estabelecer regras adequadas, 
nomeadamente sobre a possibilidade de 
declarar os mesmos custos ou despesas 
numa base proporcional ao abrigo do 
programa de ação da União no domínio da 
saúde e de outro programa da União. Os 
custos devem ser comunicados de forma 
detalhada e transparente.

Or. fi

Alteração 76
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Considerando que um ambicioso 
programa de saúde da UE deveria 
permanecer também após o Next 
Generation EU e após o orçamento a 
longo prazo da UE (2021-2027), pelo que 
seria importante ir mais longe, rumo a 
uma União Europeia da Saúde. Uma 
União Europeia da Saúde que pode dar à 
UE um papel muito mais forte na área da 
saúde, fornecendo uma estratégia 
europeia e uma resposta coordenada e 
inclusiva às necessidades da saúde 
pública. A UE precisa de uma liderança 
mais forte sob a forma de uma União 
Europeia da Saúde para reforçar os 
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nossos sistemas de saúde e assegurar que 
estes possam resistir a emergências de 
saúde.

Or. en

Alteração 77
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Refletindo a importância de 
combater as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente Programa contribuirá 
para a integração da ação climática nas 
políticas de União e para a consecução da 
meta global que consiste em canalizar 
25 % das despesas constantes do 
orçamento da União para apoiar objetivos 
climáticos. As ações pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do Programa e reavaliadas no 
quadro da sua avaliação intercalar.

(40) Refletindo a necessidade de 
combater as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela União no sentido de aplicar 
o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente Programa contribuirá 
para a integração da ação climática nas 
políticas de União e para a consecução da 
meta global que consiste em canalizar 
50 % das despesas constantes do 
orçamento da União para apoiar objetivos 
climáticos e de biodiversidade. As ações 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do Programa, 
avaliadas e, se necessário, adaptadas no 
quadro da sua avaliação intercalar.

Or. fi

Alteração 78
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A execução do Programa deverá 
fazer‑se de forma a respeitar as 
responsabilidades dos Estados‑Membros 

(42) A execução do Programa deverá 
fazer‑se de forma a respeitar as 
responsabilidades dos Estados‑Membros 
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no que se refere à definição das respetivas 
políticas de saúde e à organização e 
prestação de serviços de saúde e de 
cuidados médicos.

no que se refere à definição das respetivas 
políticas de saúde e à organização e 
prestação de serviços de saúde e de 
cuidados médicos. A fim de ajudar na 
implementação do programa financiado 
pela UE, deve ser prestada assistência 
técnica aos Estados-Membros 
necessitados, de modo a assegurar uma 
cobertura geográfica adequada para a 
implementação do financiamento.

Or. en

Alteração 79
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Dada a natureza e a potencial escala 
das ameaças transfronteiriças para a saúde 
humana, o objetivo de proteger as pessoas 
na União contra essas ameaças e de 
aumentar a prevenção e a preparação para 
situações de crise não pode ser 
suficientemente alcançado pelos 
Estados‑Membros agindo individualmente. 
Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia, podem ser 
também tomadas medidas a nível da União 
para apoiar os esforços dos Estados-
Membros na prossecução de um elevado 
nível de proteção da saúde pública, para 
melhorar a disponibilidade e a 
acessibilidade dos preços, na União, de 
medicamentos, dispositivos médicos e 
outros produtos relevantes em situação de 
crise, para apoiar a inovação e apoiar o 
trabalho integrado e coordenado e a 
aplicação das melhores práticas entre os 
Estados-Membros, bem como para 
combater as desigualdades no acesso à 
saúde em toda a UE, de modo a criar 
impactos em termos de ganhos de 

(43) Dada a natureza e a potencial escala 
das ameaças transfronteiriças para a saúde 
humana, o objetivo de proteger as pessoas 
que vivem na União contra essas ameaças e 
de aumentar a prevenção e a preparação 
para situações de crise não pode ser 
suficientemente alcançado pelos 
Estados‑Membros agindo individualmente. 
Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia, podem ser 
também tomadas medidas a nível da União 
para apoiar os esforços dos Estados-
Membros na prossecução de um elevado 
nível de proteção da saúde pública, para 
melhorar a disponibilidade e a 
acessibilidade dos preços, na União, de 
medicamentos, dispositivos médicos e 
outros produtos relevantes em situação de 
crise, para apoiar a inovação e apoiar o 
trabalho integrado e coordenado e a 
aplicação das melhores práticas entre os 
Estados-Membros, bem como para 
combater as desigualdades no acesso à 
saúde em toda a UE, de modo a criar 
impactos em termos de ganhos de 
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eficiência e de valor acrescentado que não 
poderiam ser gerados através de medidas 
adotadas a nível nacional, respeitando 
simultaneamente a competência e a 
responsabilidade dos Estados-Membros 
nos domínios abrangidos pelo Programa. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no referido 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos.

eficiência e de valor acrescentado que não 
poderiam ser gerados através de medidas 
adotadas a nível nacional, respeitando 
simultaneamente a competência e a 
responsabilidade dos Estados-Membros 
nos domínios abrangidos pelo Programa. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no referido 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos.

Or. fi

Alteração 80
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Como este programa representa a 
quarta iniciativa no domínio da Saúde em 
toda a UE, a continuação destes 
programas deve ser tomada em 
consideração mesmo depois de 2027, na 
sequência de um relatório de avaliação 
aprovado pelo Parlamento Europeu, que 
ajudará a consolidar a sua ação.

Or. en

Alteração 81
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa tem os seguintes objetivos 
gerais, em consonância com a abordagem 
«Uma Só Saúde», conforme relevante:

O Programa tem os seguintes objetivos 
gerais, contribuindo para um elevado 
nível de proteção da saúde humana e de 
prevenção de doenças, em consonância 
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com a abordagem «Uma Só Saúde», 
conforme relevante e orientando-se pelos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para assegurar que a União e os 
Estados-Membros atinjam as metas do 
ODS n.º 3 «assegurar uma vida saudável 
e promover o bem‑estar para todos, em 
todas as idades»:

Or. en

Alteração 82
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1) Contribuir para um elevado nível 
de proteção da saúde humana e 
prevenção de doenças, tornar os cuidados 
de saúde mais seguros, reduzir as 
desigualdades na saúde, aumentar a 
esperança de vida à nascença, reforçar e 
apoiar a legislação da UE relacionada 
com a saúde, incluindo na área da saúde 
ambiental, e promover a saúde em todas 
as políticas.

Or. en

Alteração 83
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) Reforçar os sistemas de saúde e a 
mão‑de‑obra no setor dos cuidados de 
saúde, nomeadamente através da 

3) Contribuir para a eficácia, 
acessibilidade e resiliência dos sistemas de 
saúde e da mão‑de‑obra no setor dos 
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transformação digital e de um trabalho 
mais integrado e coordenado entre os 
Estados‑Membros, a aplicação sustentada 
das melhores práticas e a partilha de 
dados, a fim de aumentar o nível geral de 
saúde pública.

cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 84
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) Aumentar o nível geral em matéria 
de saúde pública.

Or. en

Alteração 85
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) Reforçar a capacidade da União 
para a prevenção, preparação e resposta a 
ameaças sanitárias transfronteiriças graves, 
bem como para a gestão de crises 
sanitárias, nomeadamente através da 
coordenação, do fornecimento e da 
implantação de capacidades de cuidados de 
saúde de emergência, da recolha de dados e 
da vigilância.

1) Em plena conformidade com o n.º 
5 do artigo 168.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
reforçar a capacidade da União, incluindo 
a Agência Europeia de Medicamentos e o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças, para a prevenção, preparação 
e resposta a ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves, bem como para a 
gestão de crises sanitárias, nomeadamente 
através da coordenação, do fornecimento e 
da implantação de capacidades de cuidados 
de saúde de emergência, da recolha de 
dados e da vigilância.
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Or. en

Alteração 86
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) Reforçar a eficácia, a 
acessibilidade, a sustentabilidade e a 
resiliência dos sistemas de saúde, 
nomeadamente através do apoio à 
transformação digital, à adoção de 
ferramentas e serviços digitais, às reformas 
sistémicas, à implementação de novos 
modelos de cuidados e à cobertura 
universal de saúde, bem como combater as 
desigualdades na saúde.

4) Reforçar a eficácia, a 
acessibilidade, a sustentabilidade e a 
resiliência dos sistemas de saúde, 
nomeadamente através do apoio à 
transformação digital, à adoção de 
ferramentas e serviços digitais, às reformas 
sistémicas, à implementação de novos 
modelos de cuidados e à cobertura 
universal de saúde, bem como combater as 
desigualdades na saúde e no acesso aos 
cuidados de saúde e aos medicamentos.

Or. en

Alteração 87
Nils Ušakovs

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) Apoiar ações destinadas a 
proporcionar educação, formação e 
acessibilidade à informação sobre novos 
modelos de cuidados, a transformação 
digital, ferramentas e serviços.

Or. en

Alteração 88
Rasmus Andresen
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A) Apoiar organizações da sociedade 
civil a nível europeu que exerçam as suas 
atividades no domínio da saúde e das 
questões relacionadas com a saúde.

Or. en

Alteração 89
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B) Apoiar atividades concebidas para 
monitorizar os impactos cumulativos na 
saúde dos fatores de risco ambiental, 
incluindo os decorrentes de 
contaminantes nos alimentos, na água, no 
ar e noutras fontes, bem como atividades 
de monitorização dos impactos da 
legislação da União na saúde, tais como a 
farmacovigilância e semelhantes.

Or. en

Alteração 90
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado em assistência técnica e 

2. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado em assistência técnica e 
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administrativa para a execução do 
Programa, nomeadamente medidas de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação das atividades, 
incluindo sistemas informáticos das 
empresas.

administrativa prestada aos 
Estados-Membros para a execução do 
Programa, nomeadamente medidas de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação das atividades, 
incluindo sistemas informáticos das 
empresas, de modo a assegurar uma 
cobertura geográfica satisfatória.

Or. en

Alteração 91
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa é executado em regime 
de gestão direta, em conformidade com o 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
ou em regime de gestão indireta, com os 
organismos de financiamento referidos no 
artigo 62.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046.

1. O Programa é executado em regime 
de gestão direta, em conformidade com o 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
ou em regime de gestão indireta, com os 
organismos de financiamento referidos no 
artigo 62.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046, para assegurar 
que não haja sobreposição ou duplicação 
com outros programas de financiamento a 
nível da União.

Or. en

Alteração 92
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para a execução da vertente 
Saúde, e tendo em vista otimizar a 
eficácia e a eficiência das ações a nível da 
União e a nível internacional, a Comissão 
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coopera com as organizações 
internacionais competentes, 
nomeadamente as Nações Unidas e suas 
agências especializadas, em especial a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
bem como o Conselho da Europa e a 
Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE).

Or. en

Alteração 93
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão deve consultar as 
autoridades sanitárias dos 
Estados-Membros no âmbito do grupo 
diretor para a promoção da saúde, 
prevenção das doenças e gestão de 
doenças não transmissíveis ou de outro 
grupo de peritos relevante da Comissão, 
bem como as partes interessadas, em 
especial organismos profissionais do setor 
da saúde e ONG ativas no terreno em 
todas as fases da implementação do 
programa.

Or. en

Alteração 94
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O financiamento deve ser atribuído de 
forma coerente com os princípios da 
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transparência e da rastreabilidade, de 
modo a possibilitar o seguimento e a 
avaliação dos progressos no sentido da 
consecução dos objetivos no domínio da 
saúde.

Or. fi

Alteração 95
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer regras respeitantes:

A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, estabelecer regras respeitantes:

Or. en

Alteração 96
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa é executado por meio dos 
programas de trabalho a que se refere o 
artigo 110.º do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046. Os programas de 
trabalho devem estabelecer, quando 
aplicável, o montante global reservado para 
as operações de financiamento misto.

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução nos termos do n.º 2 do artigo 
23.º, os programas de trabalho anuais a 
que se refere o artigo 110.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

Or. en

Alteração 97
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Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os indicadores para comunicar os 
progressos do Programa em relação à 
concretização dos objetivos gerais e 
específicos estabelecidos nos artigos 3.º e 
4.º são estabelecidos no anexo II.

1. Os indicadores para comunicar os 
progressos do Programa em relação à 
concretização dos objetivos gerais e 
específicos estabelecidos nos artigos 3.º e 
4.º são estabelecidos no anexo II. Além 
disso, os resultados de atividades 
analíticas, uma vez concluídos, devem ser 
do domínio público.

Or. en

Alteração 98
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão assegura o 
acompanhamento contínuo da execução 
do Programa UE pela Saúde.  O sistema 
de prestação de informações sobre o 
desempenho deve ser transparente e todas 
as informações relevantes devem ser 
disponibilizadas ao público.

Or. fi

Alteração 99
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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i-A) infraestruturas básicas de saúde, 
tais como estruturas físicas, bem como 
sistemas e serviços de apoio (edifícios, 
energia, eletricidade, água, saneamento e 
telecomunicações) que representem uma 
pedra angular na prestação de serviços de 
saúde;

Or. en

Alteração 100
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) aplicação, controlo do cumprimento 
e acompanhamento da legislação e da ação 
da União no domínio da saúde, bem como 
apoio técnico à aplicação dos requisitos 
legais,

i) aplicação, controlo do cumprimento 
e acompanhamento da legislação e da ação 
da União no domínio da saúde, bem como 
apoio técnico à aplicação dos requisitos 
legais, incluindo na área da saúde 
ambiental,

Or. en

Alteração 101
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea d) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) elaboração de políticas da UE para 
promover a saúde em todas as políticas e, 
em particular, medidas para reforçar a 
avaliação e gestão adequada dos riscos 
ambientais associados à produção, 
utilização e eliminação de produtos 
médicos,
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Or. en

Alteração 102
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) desenvolvimento e gestão de bases 
de dados e de ferramentas digitais, e 
respetiva interoperabilidade, incluindo, se 
adequado, com outras tecnologias de 
deteção, como as tecnologias espaciais,

iv) desenvolvimento e gestão de bases 
de dados e de ferramentas digitais, e 
respetiva interoperabilidade,

Or. fi

Alteração 103
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea d) – subalínea xi)

Texto da Comissão Alteração

xi) partes interessadas, com vista à 
cooperação transnacional;

xi) partes interessadas, com vista à 
cooperação transnacional, e partes 
interessadas que trabalham a nível da 
UE;

Or. en

Alteração 104
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea f) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) ações preventivas destinadas a iv) ações preventivas destinadas a 
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proteger os grupos vulneráveis das 
ameaças para a saúde e ações destinadas a 
adaptar a resposta a situações de crise e a 
sua gestão às necessidades desses grupos 
vulneráveis,

proteger os grupos vulneráveis das 
ameaças para a saúde e ações destinadas a 
adaptar a resposta a situações de crise e a 
sua gestão às necessidades desses grupos 
vulneráveis, incluindo também 
informação adequada e apropriada aos 
interessados, com particular atenção às 
pessoas com deficiência,

Or. en

Alteração 105
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea f) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) ações destinadas a fazer face às 
consequências colaterais para a saúde 
decorrentes de uma crise sanitária, em 
especial no que se refere à saúde mental, 
aos doentes com doenças crónicas e a 
outros grupos vulneráveis,

v) ações destinadas a mitigar as 
consequências colaterais para a saúde 
decorrentes de uma crise sanitária, em 
especial em termos de saúde mental, bem 
como as consequências específicas para 
os doentes com doenças crónicas, as 
pessoas com deficiência e outros grupos 
vulneráveis,

Or. en

Alteração 106
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea f) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) ações para reforçar a capacidade de 
intervenção rápida, a investigação, o 
desenvolvimento, a capacidade 
laboratorial, a produção e a implantação de 
produtos de nicho relevantes para situações 

vi) ações para reforçar a capacidade de 
intervenção rápida, a investigação, o 
desenvolvimento, a capacidade 
laboratorial, a produção e a implantação de 
produtos de nicho relevantes para situações 
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de crise, de crise e assegurar a disponibilidade de 
produtos,

Or. en

Alteração 107
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea f) – subalínea viii)

Texto da Comissão Alteração

viii) ações de apoio às atividades de 
investigação e de avaliação e gestão dos 
riscos relativas à interligação entre a saúde 
animal, os fatores ambientais e as doenças 
humanas, incluindo durante crises 
sanitárias;

viii) ações de apoio às atividades de 
investigação e de avaliação e gestão dos 
riscos relativas à interligação entre a saúde 
animal, o impacto das alterações 
climáticas e da perda de biodiversidade e 
outros fatores ambientais e as doenças 
humanas, incluindo durante crises 
sanitárias;

Or. fi

Alteração 108
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea j) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) apoio à transformação digital dos 
cuidados de saúde e dos sistemas de saúde, 
nomeadamente através da avaliação 
comparativa e do reforço das capacidades 
para a adoção de ferramentas e tecnologias 
inovadoras; melhoria das competências 
digitais dos profissionais de saúde,

ii) apoio à transformação digital dos 
cuidados de saúde e dos sistemas de saúde, 
nomeadamente através da avaliação 
comparativa e do reforço das capacidades 
para a adoção de ferramentas e tecnologias 
inovadoras e da literacia em cuidados de 
saúde da população em geral; melhoria 
das competências digitais dos profissionais 
de saúde,

Or. en
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Alteração 109
Silvia Modig

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea j) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) apoio à implantação e à 
interoperabilidade de ferramentas e 
infraestruturas digitais nos Estados-
Membros e entre estes e com as 
instituições e organismos da União; 
desenvolvimento de estruturas de 
governação adequadas e de sistemas de 
informação de saúde da União sustentáveis 
e interoperáveis, no âmbito do espaço 
europeu de dados de saúde, e reforço do 
acesso dos cidadãos aos seus dados de 
saúde e do controlo que exercem sobre 
esses dados,

iii) apoio à implantação e à 
interoperabilidade de ferramentas e 
infraestruturas digitais nos Estados-
Membros e entre estes e com as 
instituições e organismos da União, em 
plena conformidade com os princípios da 
proteção de dados pessoais; 
desenvolvimento de estruturas de 
governação adequadas e de sistemas de 
informação de saúde da União sustentáveis 
e interoperáveis, no âmbito do espaço 
europeu de dados de saúde, e reforço do 
acesso dos cidadãos aos seus dados de 
saúde, da sua gestão e do controlo que 
exercem sobre esses dados,

Or. fi

Alteração 110
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea j) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) apoio à utilização otimizada da 
telemedicina/telessaúde, nomeadamente 
através de comunicações por satélite nas 
áreas remotas, promoção da inovação 
organizacional baseada nas tecnologias 
digitais nos estabelecimentos de saúde e 
promoção de ferramentas digitais de apoio 
à capacitação dos cidadãos e aos cuidados 
centrados no doente;

iv) apoio à utilização otimizada da 
telemedicina/telessaúde recorrendo às 
mais recentes tecnologias digitais 
disponíveis, tais como a robótica, a IA e a 
utilização de comunicações por satélite nas 
áreas remotas, promoção da inovação 
organizacional baseada nas tecnologias 
digitais nos estabelecimentos de saúde e 
promoção de ferramentas digitais de apoio 
à capacitação dos cidadãos e aos cuidados 
centrados no doente;

Or. en
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Alteração 111
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea j) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) apoio à utilização otimizada da 
telemedicina/telessaúde, nomeadamente 
através de comunicações por satélite nas 
áreas remotas, promoção da inovação 
organizacional baseada nas tecnologias 
digitais nos estabelecimentos de saúde e 
promoção de ferramentas digitais de apoio 
à capacitação dos cidadãos e aos cuidados 
centrados no doente;

iv) apoio à utilização otimizada da 
telemedicina/telessaúde, nomeadamente 
através de comunicações por satélite nas 
áreas remotas, promoção da inovação 
organizacional baseada nas tecnologias 
digitais nos estabelecimentos de saúde e 
promoção de ferramentas digitais de apoio 
à capacitação dos cidadãos e aos cuidados 
centrados no doente que limitem as 
desigualdades nos cuidados de saúde;

Or. en

Alteração 112
Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea k) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) comunicação destinada a abordar 
notícias falsas sobre terapias médicas ou 
causas de doenças.

Or. en


