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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A crise mostrou que um dos ensinamentos a retirar da pandemia de COVID-19 é a 
necessidade de construir um ambicioso Fundo/Programa da UE no domínio da saúde. Que 
nunca voltemos a passar pela experiência da escassez de equipamento médico! Que nunca 
mais os profissionais do setor da saúde sejam colocados em situação de decidir que doentes 
devem receber equipamento de salvação! A pandemia de COVID-19 é o contexto certo para 
reconhecer a necessidade de reforçar a coordenação e a cooperação entre os diferentes 
sistemas nacionais de saúde. Há que atender aos apelos dos cidadãos para que a UE 
desempenhe um papel mais ativo no domínio da saúde.

O Parlamento Europeu tem, repetidamente, debatido esta questão, mas só foram feitos pequenos 
progressos, sem sequer utilizar ao máximo as limitadas possibilidades conferidas pelos 
Tratados. A pandemia mostrou que um sistema nacional de saúde frágil ou menos resiliente 
pode ter repercussões em toda a UE. 

O relator saúda, por conseguinte, a proposta da Comissão relativa ao Programa UE pela Saúde. 
Quando olhamos para a ambição e a filosofia do programa, apercebemo-nos da sua importância 
histórica. Finalmente é-nos proposto um programa autónomo, a uma escala importante. Ainda 
assim, de acordo com uma comunicação da Comissão, a pandemia de COVID-19 mostrou a 
necessidade de, pelo menos, 70 mil milhões de EUR para investimentos em infraestruturas de 
saúde1. 

A Comissão propõe 3 objetivos gerais e 10 objetivos específicos. O Anexo I enuncia 50 tipos 
possíveis de ações elegíveis. Espera-se que esta caixa de ferramentas reforce a resiliência dos 
sistemas de saúde de todos os Estados-Membros. O relator propõe, por isso, que as ações 
tenham uma cobertura geográfica vasta e equilibrada.

A dimensão do orçamento aumentou consideravelmente, em comparação com o orçamento 
inicial da vertente Saúde no proposto FSE+. Não obstante, propõe-se que a maior parte da 
dotação financeira seja constituída por receitas afetadas externas provenientes do instrumento 
de recuperação Next Generation EU» (NGE), o grosso das quais deverá ser disponibilizado nos 
primeiros anos. Para o relator, duas coisas parecem certas: em primeiro lugar, o montante global 
proposto é um valor mínimo, se pretendermos dar resposta às expectativas dos cidadãos e às 
fragilidades bem conhecidas dos nossos sistemas de saúde, que a  pandemia veio amplificar. 
Em segundo lugar, a necessidade de um programa ambicioso da UE em matéria de saúde 
persistirá, mesmo após 2024.

Considerando que o Parlamento Europeu, enquanto autoridade orçamental, não tem 
formalmente poderes para decidir sobre o montante do orçamento do NGE, o relator propõe, 
no seu projeto de parecer, um aumento dos recursos provenientes do QFP.

No que diz respeito ao financiamento, à governação e à execução do programa, o relator 
compreende que a Comissão teve de desenvolver esta proposta em pouquíssimo tempo, mas 
considera que a enorme flexibilidade proposta não deveria prejudicar os princípios da boa 
governação, do envolvimento do Parlamento Europeu, da transparência e da 
responsabilização. Propõe, por isso, um reforço das sinergias e da complementaridade com 

1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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outros organismos, programas e fundos da UE, nomeadamente através da criação de um 
mecanismo fiável e eficiente, que ajude a evitar qualquer duplicação de financiamento e 
assegure sinergias. Igualmente, solicita um reforço dos mandatos e dos orçamentos das 
agências da UE que se ocupam dos objetivos no domínio da saúde. Além disso, insiste na 
importância da avaliação deste programa e da sua auditoria.  As alterações propostas 
procuram clarificar estes aspetos e visam tornar a proposta mais clara e mais previsível para 
as partes interessadas, bem como tornar evidente o valor acrescentado europeu de um 
programa deste tipo. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Devido à natureza grave das 
ameaças sanitárias transfronteiriças, o 
Programa deve apoiar medidas 
coordenadas de saúde pública a nível da 
União, a fim de fazer face a diferentes 
aspetos dessas ameaças. Com vista a 
reforçar a capacidade de preparação, 
resposta e gestão de crises sanitárias na 
União, o Programa deve prestar apoio às 
ações empreendidas no âmbito dos 
mecanismos e estruturas estabelecidos ao 
abrigo da Decisão n.º 1082/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho10 e de 
outros mecanismos e estruturas pertinentes 
estabelecidos a nível da União. Isto poderia 
incluir a constituição de reservas 
estratégicas de material médico essencial 
ou o reforço das capacidades de resposta a 
situações de crise, medidas preventivas 
relacionadas com a vacinação e a 
imunização e programas de vigilância 
reforçados. Neste contexto, o Programa 
deve promover em toda a União e em todos 
os setores as capacidades de prevenção, 
preparação, vigilância, gestão e resposta 

(10) Devido à natureza grave das 
ameaças sanitárias transfronteiriças, o 
Programa deve apoiar medidas 
coordenadas de saúde pública a nível da 
União, a fim de fazer face a diferentes 
aspetos dessas ameaças. Com vista a 
reforçar a capacidade de preparação, 
resposta e gestão de crises sanitárias na 
União, o Programa deve prestar apoio às 
ações empreendidas no âmbito dos 
mecanismos e estruturas estabelecidos ao 
abrigo da Decisão n.º 1082/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho10 e de 
outros mecanismos e estruturas pertinentes 
estabelecidos a nível da União. Isto poderia 
incluir a constituição de reservas 
estratégicas de material médico essencial, 
para além da reserva reativa criada ao 
abrigo do rescEU durante a pandemia de 
COVID-19, ou o reforço das capacidades 
de resposta a situações de crise, medidas 
preventivas relacionadas com a vacinação e 
a imunização e programas de vigilância 
reforçados. Neste contexto, o Programa 
deve promover em toda a União e em todos 
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dos intervenientes a nível da União, 
nacional, regional e local, incluindo a 
elaboração de planos de contingência e a 
realização de exercícios de preparação, em 
consonância com a abordagem «Uma Só 
Saúde». Deverá facilitar a criação de um 
quadro integrado e transversal de 
comunicação dos riscos que funcione em 
todas as fases de uma crise de saúde - 
prevenção, preparação e resposta.

os setores as capacidades de prevenção, 
preparação, vigilância, gestão e resposta 
dos intervenientes a nível da União, 
nacional, regional e local, incluindo a 
elaboração de planos de contingência e a 
realização de exercícios de preparação, em 
consonância com a abordagem «Uma Só 
Saúde». Deverá facilitar a criação de um 
quadro integrado e transversal de 
comunicação dos riscos que funcione em 
todas as fases de uma crise de saúde - 
prevenção, preparação e resposta.

__________________ __________________
10 Decisão n.º 1082/2013/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2013, relativa às ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves e que 
revoga a Decisão n.º 2119/98/CE (JO L 
293 de 5.11.2013, p. 1).

10 Decisão n.º 1082/2013/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2013, relativa às ameaças 
sanitárias transfronteiriças graves e que 
revoga a Decisão n.º 2119/98/CE (JO L 
293 de 5.11.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que em alturas de crise 
sanitária a avaliação das tecnologias de 
saúde e os ensaios clínicos realizados 
rapidamente podem contribuir para o 
rápido desenvolvimento de contramedidas 
médicas, o Programa deve prestar apoio 
para facilitar essas ações. A Comissão 
adotou uma proposta de regulamento11 
relativo à avaliação das tecnologias da 
saúde (ATS) para apoiar a cooperação em 
matéria de avaliação das tecnologias da 
saúde a nível da União.

(11) Uma vez que em alturas de crise 
sanitária a avaliação das tecnologias de 
saúde e os ensaios clínicos realizados 
rapidamente podem contribuir para o 
rápido desenvolvimento de contramedidas 
médicas, o Programa deve prestar apoio 
para facilitar essas ações. A Comissão 
adotou uma proposta de regulamento11 
relativo à avaliação das tecnologias da 
saúde (ATS) para apoiar a cooperação em 
matéria de avaliação das tecnologias da 
saúde a nível da União. Uma vez adotado, 
o Regulamento ATS deverá permitir que 
os novos dispositivos médicos e 
medicamentos entrem no mercado depois 
de aprovados em ensaios clínicos e 
proporcionar orientações e apoio aos 
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investigadores relativamente aos 
requisitos de ensaios clínicos, reduzindo a 
necessidade de os novos produtos serem 
submetidos a ensaios clínicos em todos os 
Estados-Membros.

__________________ __________________
11 Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à avaliação 
das tecnologias de saúde e que altera a 
Diretiva 2011/24/UE, COM/2018/051 final 
de 31.1.2018.

11 Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à avaliação 
das tecnologias de saúde e que altera a 
Diretiva 2011/24/UE, COM/2018/051 final 
de 31.1.2018.

Or. en

Alteração 3

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 ou 
afetação com base na necessidade de bens 
e serviços precisos em tempo de crise. 
Para prosseguir os objetivos do Programa 
UE pela Saúde e reforçar as sinergias e a 
complementaridade entre o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
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Doenças e outros organismos da União, a 
Comissão deve alargar o seu mandato e 
aumentar o seu orçamento.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A experiência adquirida com a crise 
da COVID-19 revelou que existe uma 
necessidade geral de apoio à transformação 
estrutural e às reformas sistémicas dos 
sistemas de saúde em toda a União, a fim 
de melhorar a sua eficácia, acessibilidade e 
resiliência. No contexto das referidas 
transformação e reformas, o Programa 
deve promover, em sinergia com o 
Programa Europa Digital, ações que 
fomentem a transformação digital dos 
serviços de saúde e aumentem a sua 
interoperabilidade, contribuam para 
aumentar a capacidade dos sistemas de 
saúde para favorecer a prevenção de 
doenças e a promoção da saúde, fornecer 
novos modelos de cuidados e prestar 
serviços integrados, que vão dos cuidados 
de saúde comunitários e primários até aos 
serviços altamente especializados, com 
base nas necessidades das pessoas, e 
assegurem uma mão-de-obra no setor da 
saúde pública eficiente e dotada das 
competências adequadas, incluindo 
competências digitais. O desenvolvimento 
de um espaço europeu de dados sobre 
saúde proporcionaria aos sistemas de 
cuidados de saúde, aos investigadores e às 
autoridades públicas meios para melhorar a 
disponibilidade e a qualidade dos cuidados 
de saúde. Tendo em conta o direito 
fundamental ao acesso a cuidados de saúde 
preventivos e ao tratamento médico, 
consagrado no artigo 35.º da Carta dos 

(15) A experiência adquirida com a crise 
da COVID-19 revelou que existe uma 
necessidade geral de apoio à transformação 
estrutural e às reformas sistémicas dos 
sistemas de saúde em toda a União, a fim 
de melhorar a sua eficácia, acessibilidade e 
resiliência. No contexto das referidas 
transformação e reformas, o Programa 
deve promover, em sinergia com o 
Programa Europa Digital e a Agência 
Europeia de Medicamentos, ações que 
fomentem a transformação digital dos 
serviços de saúde e aumentem a sua 
interoperabilidade através da 
implementação da estratégia telemática 
da UE para a digitalização dos produtos 
médicos e dos medicamentos, contribuam 
para aumentar a capacidade dos sistemas 
de saúde para favorecer a prevenção de 
doenças e a promoção da saúde, fornecer 
novos modelos de cuidados e prestar 
serviços integrados, que vão dos cuidados 
de saúde comunitários e primários até aos 
serviços altamente especializados, com 
base nas necessidades das pessoas, e 
assegurem uma mão-de-obra no setor da 
saúde pública eficiente e dotada das 
competências adequadas, incluindo 
competências digitais. O desenvolvimento 
de um espaço europeu de dados sobre 
saúde proporcionaria aos sistemas de 
cuidados de saúde, aos investigadores e às 
autoridades públicas meios para melhorar a 
disponibilidade e a qualidade dos cuidados 
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Direitos Fundamentais da União Europeia, 
e atendendo aos valores e princípios 
comuns dos sistemas de saúde da União 
Europeia, definidos nas conclusões do 
Conselho de 2 de junho de 200612, o 
Programa deve apoiar ações que assegurem 
a universalidade e a inclusividade dos 
cuidados de saúde, o que significa que 
ninguém é excluído do acesso aos cuidados 
de saúde, e que assegurem que os direitos 
dos doentes, incluindo em matéria de 
privacidade dos seus dados, são 
devidamente respeitados.

de saúde. Tendo em conta o direito 
fundamental ao acesso a cuidados de saúde 
preventivos e ao tratamento médico, 
consagrado no artigo 35.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
e atendendo aos valores e princípios 
comuns dos sistemas de saúde da União 
Europeia, definidos nas conclusões do 
Conselho de 2 de junho de 200612, o 
Programa deve apoiar ações que assegurem 
a universalidade e a inclusividade dos 
cuidados de saúde, o que significa que 
ninguém é excluído do acesso aos cuidados 
de saúde, e que assegurem que os direitos 
dos doentes, incluindo em matéria de 
privacidade dos seus dados, são 
devidamente respeitados.

__________________ __________________
12 Conclusões do Conselho sobre valores e 
princípios comuns aos sistemas de saúde 
da União Europeia (JO C 146 de 
22.6.2006, p. 1).

12 Conclusões do Conselho sobre valores e 
princípios comuns aos sistemas de saúde 
da União Europeia (JO C 146 de 
22.6.2006, p. 1).

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As doenças não transmissíveis 
resultam de uma combinação de fatores 
genéticos, fisiológicos, ambientais e 
comportamentais. Estas doenças não 
transmissíveis, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, as doenças 
respiratórias crónicas e a diabetes, são 
causas importantes de incapacidade, saúde 
fraca, reforma por doença e morte 
prematura na União, com importantes 
impactos sociais e económicos. Para 
reduzir o impacto das doenças não 
transmissíveis para as pessoas e a 
sociedade na União e alcançar meta 3.4 do 

(17) As doenças não transmissíveis 
resultam de uma combinação de fatores 
genéticos, fisiológicos, ambientais e 
comportamentais. Estas doenças não 
transmissíveis, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, as doenças 
respiratórias crónicas e a diabetes, são 
causas importantes de incapacidade, saúde 
fraca, reforma por doença e morte 
prematura na União, com importantes 
impactos sociais e económicos. Para 
reduzir o impacto das doenças não 
transmissíveis para as pessoas e a 
sociedade na União e alcançar meta 3.4 do 
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objetivo 3 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que visa 
reduzir num terço, até 2030, a mortalidade 
prematura por doenças não transmissíveis, 
é fundamental dar uma resposta integrada 
centrada na prevenção em todos os setores 
e domínios de intervenção, combinada com 
esforços para reforçar os sistemas de saúde.

objetivo 3 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que visa 
reduzir num terço, até 2030, a mortalidade 
prematura por doenças não transmissíveis, 
é fundamental dar uma resposta integrada 
centrada na prevenção e na promoção da 
saúde em todos os setores e domínios de 
intervenção, combinada com esforços para 
reforçar os sistemas de saúde.

Or. en

Alteração 6

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) As medidas de promoção da saúde 
e de prevenção da doença são muito mais 
eficientes em termos de custos do que o 
tratamento, tanto em termos de dinheiro 
como de anos de vida ajustados pela 
qualidade. 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.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O Programa deve, por conseguinte, 
apoiar ações destinadas a monitorizar faltas 
de medicamentos, de dispositivos médicos 
e de outros produtos de cuidados de saúde 
e assegurar uma maior disponibilidade e 
acessibilidade dos preços desses produtos, 
limitando simultaneamente a dependência 
das suas cadeias de abastecimento em 
países terceiros. Em especial, a fim de 
responder a necessidades médicas não 
satisfeitas, o Programa deve prestar apoio 
aos ensaios clínicos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento, a autorização e o acesso 
a medicamentos inovadores e eficazes, 
promover incentivos ao desenvolvimento 
de medicamentos como os agentes 
antimicrobianos e fomentar a 
transformação digital dos produtos de 
cuidados de saúde e das plataformas de 
monitorização e recolha de informações 
sobre medicamentos.

(22) O Programa deve, por conseguinte, 
apoiar ações destinadas a monitorizar e 
prevenir faltas de medicamentos, de 
dispositivos médicos e de outros produtos 
de cuidados de saúde e assegurar uma 
maior disponibilidade e acessibilidade dos 
preços desses produtos, limitando 
simultaneamente a dependência das suas 
cadeias de abastecimento em países 
terceiros. Em especial, a fim de responder a 
necessidades médicas não satisfeitas, o 
Programa deve prestar apoio aos ensaios 
clínicos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento, a autorização e o acesso 
a medicamentos inovadores e eficazes, 
promover incentivos ao desenvolvimento 
de medicamentos como os agentes 
antimicrobianos e fomentar a 
transformação digital dos produtos de 
cuidados de saúde e das plataformas de 
monitorização e recolha de informações 
sobre medicamentos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Uma vez que a utilização ótima de 
medicamentos, e de agentes 
antimicrobianos em particular, traz 
benefícios para os indivíduos e para os 
sistemas de saúde, o Programa deve 
promover a sua utilização prudente e 

(23) Uma vez que a utilização ótima de 
medicamentos, e de agentes 
antimicrobianos em particular, traz 
benefícios para os indivíduos e para os 
sistemas de saúde, o Programa deve 
promover a sua utilização prudente e 
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eficiente. Em consonância com o Plano de 
Ação Europeu «Uma Só Saúde» contra a 
Resistência aos Agentes 
Antimicrobianos14, adotado em junho de 
2017 na sequência do pedido dos Estados-
Membros, e tendo em conta a experiência 
adquirida com as infeções bacterianas 
secundárias relacionadas com a COVID-
19, é essencial que o Programa apoie ações 
que visem a utilização prudente de agentes 
antimicrobianos nos seres humanos, nos 
animais e nas culturas, no âmbito de uma 
política integrada em matéria de segurança 
dos doentes e de prevenção de erros 
médicos.

eficiente. Em consonância com o Plano de 
Ação Europeu «Uma Só Saúde» contra a 
Resistência aos Agentes 
Antimicrobianos14, adotado em junho de 
2017 na sequência do pedido dos Estados-
Membros, e tendo em conta a experiência 
adquirida com as infeções bacterianas 
secundárias relacionadas com a COVID-
19, é essencial que o Programa apoie ações 
que visem a utilização prudente de agentes 
antimicrobianos nos seres humanos, nos 
animais e nas culturas, no âmbito de uma 
política integrada em matéria de segurança 
dos doentes e de prevenção de erros 
médicos. O financiamento do Programa 
UE pela Saúde deve assentar em ações 
rastreáveis, fixando objetivos de redução 
a nível da União para a utilização de 
antibióticos e  medicamentos, e apoiar a 
investigação e o desenvolvimento de novos 
antibióticos.

__________________ __________________
14 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu - Plano de Ação 
Europeu «Uma Só Saúde» contra a 
Resistência aos Agentes Antimicrobianos 
(RAM), COM/2017/0339 final de 
29.6.2017.

14 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu - Plano de Ação 
Europeu «Uma Só Saúde» contra a 
Resistência aos Agentes Antimicrobianos 
(RAM), COM/2017/0339 final de 
29.6.2017.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os tipos de financiamento e as 
modalidades de execução previstos no 
presente regulamento devem ser escolhidos 
em função da sua capacidade para atingir 
os objetivos específicos das ações e gerar 
resultados, tendo em conta, nomeadamente, 
os custos dos controlos, os encargos 
administrativos e o risco de incumprimento 

(29) Os tipos de financiamento e as 
modalidades de execução previstos no 
presente regulamento devem ser escolhidos 
em função da sua capacidade para atingir 
os objetivos específicos das ações e gerar 
resultados, tendo em conta, nomeadamente, 
os custos dos controlos, os encargos 
administrativos e o risco de incumprimento 
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previsto. Neste contexto, deve ponderar-se 
a utilização de montantes fixos, taxas fixas 
e custos unitários, assim como de 
financiamento não ligado aos custos, tal 
como previsto no artigo 125.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro.

previsto. Neste contexto, deve ponderar-se 
a utilização de montantes fixos, taxas fixas 
e custos unitários, assim como de 
financiamento não ligado aos custos, tal 
como previsto no artigo 125.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro. Estas 
informações devem ser especificadas nos 
programas de trabalho.

Or. en

Alteração 10

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 
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.

(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 
domínio da saúde e outros programas da 
União, incluindo os que se enquadram no 
âmbito da gestão partilhada e as agências 
da União. 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, bem 
como garantir um sistema de informação 
exaustivo e transparente.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Para se certificar da execução de 
cada um destes objetivos a nível da União, 
a Comissão deve aumentar o orçamento e 
apresentar uma proposta de reforço dos 
mandatos das agências da União, como o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças, a Agência Europeia de 
Medicamentos, a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
e a Agência Europeia para a Segurança e 
a Saúde no Trabalho, que, nos seus 
domínios respetivos, já perseguem alguns 
dos objetivos do Programa UE Pela 
Saúde, e reforçar o seu papel na 
governação do Programa UE Pela Saúde.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Tendo em conta a natureza 
específica dos objetivos e ações abrangidos 
pelo Programa, as respetivas autoridades 
competentes dos Estados-Membros estão 
em melhor posição em alguns casos para 
implementar as atividades conexas. Essas 
autoridades, designadas pelos próprios 
Estados-Membros, devem, pois, ser 
consideradas beneficiários identificados 
para efeitos do artigo 195.º, do 
Regulamento Financeiro e as subvenções 
devem ser concedidas a essas autoridades 

(31) Tendo em conta a natureza 
específica dos objetivos e ações abrangidos 
pelo Programa, as respetivas autoridades 
competentes dos Estados-Membros estão 
em melhor posição em alguns casos para 
implementar as atividades conexas, se tal 
for devidamente justificado nos 
programas de trabalho. Essas autoridades, 
designadas pelos próprios 
Estados-Membros, devem, pois, ser 
consideradas beneficiários identificados 
para efeitos do artigo 195.º, do 
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sem publicação prévia de convites à 
apresentação de propostas.

Regulamento Financeiro e as subvenções 
devem ser concedidas a essas autoridades 
sem publicação prévia de convites à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Tendo em conta os valores comuns 
acordados de solidariedade para uma 
cobertura equitativa e universal de serviços 
de saúde de qualidade como base para as 
políticas da União neste domínio, e uma 
vez que a União tem um papel central a 
desempenhar para acelerar os progressos 
em matéria de desafios sanitários 
mundiais19, o Programa deve apoiar a 
contribuição da União para as iniciativas 
internacionais e mundiais no domínio da 
saúde, com vista a melhorar a saúde, 
combater as desigualdades e reforçar a 
proteção contra as ameaças sanitárias 
mundiais.

(33) Tendo em conta os valores comuns 
acordados de solidariedade para uma 
cobertura equitativa e universal de serviços 
de saúde de qualidade como base para as 
políticas da União neste domínio, e uma 
vez que a União tem um papel central a 
desempenhar para acelerar os progressos 
em matéria de desafios sanitários 
mundiais19, o Programa deve, em sinergia 
e complementaridade com outros 
programas pertinentes da UE, apoiar a 
contribuição da União para as iniciativas 
internacionais e mundiais no domínio da 
saúde, com vista a melhorar a saúde, 
combater as desigualdades e reforçar a 
proteção contra as ameaças sanitárias 
mundiais.

__________________ __________________
19 Conclusões do Conselho sobre o papel 
da UE na saúde mundial, 3011.ª reunião do 
Conselho dos Negócios Estrangeiros, 
Bruxelas, 10 de maio de 2010.

19 Conclusões do Conselho sobre o papel 
da UE na saúde mundial, 3011.ª reunião do 
Conselho dos Negócios Estrangeiros, 
Bruxelas, 10 de maio de 2010.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 40
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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 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 pelo 
menos 30 % das despesas constantes do 
orçamento da União para apoiar objetivos 
climáticos para 2021. As ações pertinentes 
serão identificadas durante a preparação e a 
execução do Programa e reavaliadas no 
quadro da sua avaliação intercalar.

Or. en

Alteração 15

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 
no que se refere à definição das respetivas 
políticas de saúde e à organização e 
prestação de serviços de saúde e de 
cuidados médicos.

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

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

O Programa deve maximizar o valor 
acrescentado da União, centrando-se nos 
objetivos e atividades que só através da 
cooperação entre Estados-Membros e, 
não, de ações isoladas poderão ser 
eficazmente realizados.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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) 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, 
do apoio às infraestruturas hospitalares e 
da vigilância.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Apoiar a aplicação do programa 
europeu de registos de saúde eletrónicos 
em todos os Estados-Membros, a fim de 
tornar os dados de saúde facilmente 
transferíveis de um Estado-Membro para 
outro.
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Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Assegurar a disponibilidade na 
União de reservas ou existências de 
produtos relevantes em situação de crise, e 
de uma reserva de médicos, enfermeiros e 
auxiliares de saúde a mobilizar em caso de 
crise.

(2) Assegurar a disponibilidade na 
União de reservas ou existências 
estratégicas de produtos relevantes em 
situação de crise, e de uma reserva de 
médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde 
a mobilizar em caso de crise.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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; garantir dados 
normalizados que possam ser facilmente 
transferidos e partilhados entre os 
sistemas nacionais de saúde dos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos do artigo 4.º devem ser 
realizados de forma coerente e 
transparente, em coordenação com as 
ações de outros programas e agências da 
União.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa para o período 
2021-2027 é de 1 946 614 000 EUR a 
preços correntes.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa para o período 
2021-2027 é de 10 398 000 000 EUR a 
preços correntes (9 370 000 000 EUR a 
preços constantes).

Or. en

Alteração 23

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 
administrativa para a execução do 
Programa, nomeadamente medidas de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação das atividades, 
incluindo sistemas informáticos das 
empresas.

2. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado em assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
Programa, nomeadamente medidas de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação das atividades, 
incluindo sistemas informáticos das 
empresas. As despesas administrativas 
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relacionadas com ações indiretas não 
devem exceder 5 % do montante total do 
Programa.

Or. en

Justificação

O aditamento proposto já foi acordado pelos colegisladores para o Regulamento Horizonte 
Europa.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Estes montantes devem ser utilizados 
principalmente para apoiar as ações 
suscetíveis de reforçar a resiliência dos 
sistemas nacionais de saúde nas regiões 
mais afetadas pela crise da COVID-19 e 
nas regiões com sistemas de saúde menos 
resilientes.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As contribuições de todos os países 
associados são incluídas nas 
correspondentes partes do Programa. A 
Comissão comunica ao Conselho e ao 
Parlamento, no decurso do processo 
orçamental anual, o orçamento total de 
cada parte do Programa, identificando 
cada um dos países associados, as 
contribuições individuais e o respetivo 
balanço financeiro.
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Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – ponto 4 – ponto iv-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) A Comissão comunica ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
decurso do processo orçamental anual, o 
orçamento total de cada parte do 
Programa, identificando cada um dos 
países associados, as contribuições 
individuais e o respetivo balanço 
financeiro.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Programa pode conceder 
financiamento através de qualquer das 
formas estabelecidas no Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, em especial mediante 
subvenções, prémios e contratos públicos.

2. O Programa pode conceder 
financiamento através de qualquer das 
formas estabelecidas no Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, em especial mediante 
subvenções, prémios e contratos públicos. 
A Comissão deve procurar alcançar uma 
cobertura geográfica efetiva e equilibrada 
em toda a União, nomeadamente 
ajudando os Estados-Membros a 
aumentarem a qualidade dos projetos 
através do reforço das capacidades.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os recursos do instrumento «Next 
Generation EU» devem ser direcionados e 
beneficiar os Estados-Membros mais 
afetados pela COVID-19 e que tenham os 
sistemas de saúde menos resilientes, 
procurando simultaneamente alcançar 
uma cobertura geográfica globalmente 
equilibrada.

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve facilitar a 
execução coerente do Programa UE Pela 
Saúde e, simultaneamente, procurar 
alcançar a máxima simplificação 
administrativa. A Comissão e os 
Estados-Membros devem, no âmbito das 
respetivas responsabilidades, promover 
sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre o Programa UE Pela Saúde e 
os demais programas e fundos da UE.
Para esse efeito, devem:
a) Assegurar a complementaridade, a 
sinergia, a coerência e a consistência 
entre os diferentes instrumentos a nível da 
União e a nível nacional e, se for caso 
disso, a nível regional, em especial no que 
se refere a medidas financiadas por 
fundos da União, tanto na fase de 
planeamento como durante a execução;
b) Otimizar os mecanismos de 
coordenação e evitar a duplicação de 
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financiamentos;
c) Assegurar uma estreita cooperação 
entre os responsáveis pela execução a 
nível da União, a nível nacional e, se for 
caso disso, a nível regional, para que as 
ações de apoio ao abrigo deste 
instrumento sejam coerentes e 
racionalizadas.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os beneficiários de países com  
fraca capacidade administrativa devem 
poder solicitar assistência técnica, para 
garantir que todos os projetos gozem das 
mesmas oportunidades de obtenção de 
subvenções.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser criado um mecanismo fiável e 
eficiente para evitar a duplicação de 
financiamento e assegurar sinergias entre 
os diferentes programas e políticas da 
União que visam objetivos no domínio da 
saúde. Todos os dados relativos às 
operações de financiamento e às ações 
financiadas ao abrigo de diferentes 
programas e fundos da União devem ser 
centralizados sob este mecanismo. O 
mecanismo deve respeitar os princípios da 
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transparência e da responsabilização e 
permitir um melhor acompanhamento e 
avaliação das ações que visam objetivos 
no domínio da saúde.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Apenas são elegíveis para financiamento as 
ações que executem objetivos referidos nos 
artigos 3.º e 4.º, incluindo as estabelecidas 
no anexo I.

Apenas são elegíveis para financiamento as 
ações que executem objetivos referidos nos 
artigos 3.º e 4.º, incluindo as estabelecidas 
no anexo I. Outras ações, não enumeradas 
no anexo I, só serão elegíveis a título 
excecional, se os programas de trabalho 
fundamentarem especificamente a sua 
necessidade. 

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Qualquer entidade jurídica 
constituída ao abrigo do direito da União 
ou qualquer organização internacional.

b) Qualquer entidade jurídica 
constituída ao abrigo do direito da União 
ou qualquer organização internacional 
pertinente.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As entidades jurídicas estabelecidas 
num país terceiro que não esteja associado 
ao Programa devem, em princípio, suportar 
o custo da sua participação.

3. As entidades jurídicas estabelecidas 
num país terceiro que não esteja associado 
ao Programa devem suportar o custo da sua 
participação.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito do Programa, podem ser 
concedidas subvenções sem convite à 
apresentação de propostas para financiar 
ações com um claro valor acrescentado 
europeu cofinanciadas pelas autoridades 
competentes responsáveis pela saúde nos 
Estados-Membros ou em países terceiros 
associados ao Programa, por organizações 
de saúde internacionais relevantes, ou 
ainda por organismos do setor público e 
organismos não-governamentais, operando 
individualmente ou em rede, mandatados 
por essas autoridades competentes.

5. No âmbito do Programa, podem ser 
excecionalmente concedidas subvenções 
sem convite à apresentação de propostas 
para financiar ações se essas subvenções 
forem devidamente justificadas, se tiverem 
um claro valor acrescentado europeu e se 
forem cofinanciadas pelas autoridades 
competentes responsáveis pela saúde nos 
Estados-Membros ou em países terceiros 
associados ao Programa, por organizações 
de saúde internacionais relevantes, ou 
ainda por organismos do setor público e 
organismos não-governamentais, operando 
individualmente ou em rede, mandatados 
por essas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve consultar as autoridades 
sanitárias dos Estados-Membros no âmbito 
do grupo diretor para a promoção da saúde, 

A Comissão deve consultar as autoridades 
sanitárias dos Estados-Membros no âmbito 
do grupo diretor para a promoção da saúde, 
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prevenção das doenças e gestão de doenças 
não transmissíveis sobre os planos de 
trabalho estabelecidos para o Programa, as 
suas prioridades e orientações estratégicas 
e a sua execução.

a prevenção das doenças e gestão de 
doenças não transmissíveis, as agências da 
União e os peritos independentes sobre os 
programas de trabalho estabelecidos para o 
Programa, as suas prioridades e orientações 
estratégicas e a sua execução.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 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 atos delegados em 
conformidade com o artigo 19.º, a fim de 
estabelecer os programas de trabalho a que 
se refere o artigo 110.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046. Esses 
programas de trabalho devem estabelecer 
os pormenores das ações previstas, 
incluindo os montantes previstos, os tipos 
e a localização geográfica dos 
beneficiários previstos, os tipos de 
financiamento e os métodos de execução 
ao abrigo do presente Regulamento e, 
quando aplicável, o montante global 
reservado para as operações de 
financiamento misto.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve acompanhar 
continuamente a gestão e a execução do 
Programa UE Pela Saúde. A fim de 
aumentar a transparência, os dados sobre 
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a gestão e a execução devem ser 
disponibilizados ao público de forma 
acessível no sítio Web da Comissão, de 
acordo com a última atualização.
Em especial, os dados relativos aos 
projetos financiados devem ser incluídos 
na mesma base de dados. Esses dados 
devem compreender:
i) Informações sobre os tipos de 
financiamento e os tipos de beneficiários, 
que permitam um acompanhamento 
transparente das dotações financeiras; 
uma panorâmica detalhada das sinergias 
com outros programas da União, 
incluindo as atividades executadas pelas 
agências da União, que permita uma 
análise adequada da complementaridade 
entre as diferentes atividades.
ii) Os níveis de despesa discriminados por 
projeto, a fim de permitir uma análise 
específica, inclusive por área de 
intervenção, tal como definido no 
artigo 13.º e no Anexo I.

Or. en

Justificação

Os presentes aditamentos são inspirados no texto pertinente acordado pelos colegisladores 
para o Horizonte Europa. O relator considera que, ao mesmo tempo que se confere à 
Comissão a flexibilidade necessária na execução do programa, os colegisladores e o público 
devem ter a possibilidade de fazer uma monitorização constante do programa, a um nível que 
permita um mínimo de transparência e de responsabilização.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O sistema de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados para o 
acompanhamento da execução e dos 
resultados do Programa sejam recolhidos 

3. O sistema de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados para o 
acompanhamento da execução e dos 
resultados do Programa sejam recolhidos 



PA\1208425PT.docx 27/34 PE653.947v01-00

PT

de forma eficiente, eficaz e atempada. Para 
o efeito, devem impor-se aos destinatários 
dos fundos da União e, se aplicável, aos 
Estados-Membros, requisitos 
proporcionados em matéria de 
apresentação de relatórios.

de forma eficiente, eficaz e atempada, sem 
aumentar os encargos administrativos 
para os beneficiários. Para o efeito, devem 
impor-se aos destinatários dos fundos da 
União e, se aplicável, aos 
Estados-Membros, requisitos 
proporcionados em matéria de 
apresentação de relatórios.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar quatro 
anos após o início da execução.

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve realizar-se e ser apresentada ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho assim 
que estiverem disponíveis informações 
suficientes acerca da sua execução, mas o 
mais tardar quatro anos após o início da 
execução.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão do período de 
execução, mas o mais tardar quatro anos 
após o termo do período especificado no 
artigo 1.º, a Comissão deve efetuar uma 
avaliação final.

3. Após a conclusão do período de 
execução, mas o mais tardar quatro anos 
após o termo do período especificado no 
artigo 1.º, a Comissão deve efetuar uma 
avaliação final e apresentá-la ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve comunicar as 
conclusões das avaliações, acompanhadas 
das suas observações, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

4. A Comissão deve publicar e 
comunicar as conclusões das avaliações, 
acompanhadas das suas observações, e 
apresentá-las ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A avaliação deve abranger, no 
mínimo, o seguinte:
a) Os aspetos qualitativos e quantitativos 
da execução do programa;
b) A eficiência na utilização de recursos;
c) O grau de realização dos objetivos de 
todas as medidas, especificando, se 
possível, os resultados e os impactos;
d) A medida em que as sinergias entre os 
objetivos foram realizadas e a sua 
complementaridade com outros 
programas relevantes da União;
e) O valor acrescentado da União e o 
impacto a longo prazo do programa, tendo 
em vista a tomada de uma decisão sobre a 
renovação, modificação ou suspensão de 
alguns objetivos e medidas;
f) A medida em que as partes interessadas 
estiveram envolvidas;
g) Uma análise da cobertura geográfica 
em toda a União, tal como referido no 
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artigo 8.º, e, se não for alcançada tal 
cobertura, uma análise das razões 
subjacentes.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

O sistema de auditoria do Programa deve 
assegurar um equilíbrio adequado entre 
confiança e controlo, tendo em conta os 
encargos administrativos e outros custos 
decorrentes dos controlos a todos os 
níveis, em especial para os beneficiários. 
As regras de auditoria devem ser claras, 
consistentes e coerentes em todo o 
Programa.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de auditoria do Programa 
deve basear-se na auditoria financeira de 
uma amostra representativa das despesas 
do Programa no seu conjunto. Essa 
amostra representativa deve ser 
complementada por uma seleção baseada 
numa avaliação dos riscos relacionados 
com as despesas. As ações que beneficiam 
de financiamento conjunto de diferentes 
programas da União são objeto de 
auditoria uma única vez. Esta deve cobrir 
todos os programas em causa e as 
respetivas regras aplicáveis.
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Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento pode basear-se em 
reexames combinados de sistemas a nível 
do beneficiário. Esses reexames 
combinados são facultativos para certos 
tipos de beneficiários e consistem numa 
auditoria dos sistemas e processos, 
complementada por uma auditoria de 
operações, realizada por um auditor 
competente e independente qualificado 
para proceder à revisão legal de 
documentos contabilísticos, em 
conformidade com a Diretiva 2006/43/CE. 
1-A Podem ser utilizados pela Comissão ou 
pelo organismo de financiamento para 
determinar a garantia global de boa gestão 
financeira das despesas e para reapreciar o 
nível das auditorias ex post e da 
certificação das demonstrações financeiras.

__________________ 
1-A Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 
2006, relativa à revisão legal das contas 
anuais e consolidadas, que altera as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 
Conselho, e que revoga a Diretiva 
84/253/CEE (JO L 157 de 9.6.2006, p. 87). 

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As auditorias podem ser efetuadas até 
dois anos após o pagamento do saldo. 

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve publicar orientações 
para as auditorias, com vista a assegurar 
uma aplicação e interpretação fiáveis e 
uniformes dos procedimentos e das regras 
de auditoria durante toda a vigência do 
programa.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea a) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas de saúde 
relevantes no contexto de crises sanitárias, 
instrumentos, estruturas, processos, 
capacidade de produção e capacidade 
laboratorial, incluindo instrumentos de 
vigilância, modelização, previsão, 
prevenção e gestão de surtos;

ii) infraestruturas críticas de saúde 
relevantes no contexto de crises sanitárias, 
instrumentos, estruturas, processos, 
capacidade de produção e capacidade 
laboratorial, incluindo instrumentos de 
vigilância, modelização, previsão, 
prevenção e gestão de surtos, em especial, 
com investimentos nos sistemas nacionais 
de saúde menos resilientes;

Or. en
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea a) – ponto ii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Apoio à construção de hospitais 
nas regiões menos desenvolvidas da 
União; o Programa UE Pela Saúde 
deverá participar em sinergia e 
complementaridade com os fundos da 
política de coesão;

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea e) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) criação e gestão de reservas e 
existências europeias de produtos 
relevantes em situação de crise, 
complementarmente a outros instrumentos 
da União;

ii) criação e gestão de reservas e 
existências europeias estratégicas 
suplementares de produtos relevantes em 
situação de crise, complementarmente a 
outros instrumentos da União;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea g) – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) apoio às ações de transferência de 
conhecimentos e à cooperação a nível da 
União para ajudar a melhorar a eficácia, 
acessibilidade, sustentabilidade e 
resiliência dos processos nacionais de 
reforma, em especial para responder aos 
desafios identificados pelo Semestre 

i) apoio às ações de transferência de 
conhecimentos e à cooperação a nível da 
União para ajudar a melhorar a eficácia, 
acessibilidade, sustentabilidade e 
resiliência dos processos nacionais de 
reforma, em especial para responder aos 
desafios identificados pelo Semestre 
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Europeu e reforçar os cuidados primários, 
consolidar a integração dos cuidados e 
visar a cobertura universal de saúde e a 
igualdade de acesso aos cuidados de saúde,

Europeu e reforçar os cuidados primários, 
consolidar a integração dos cuidados e 
visar a cobertura universal de saúde e a 
igualdade de acesso aos cuidados de saúde, 
em especial nas regiões menos 
desenvolvidas da União;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea g) – ponto ix)

Texto da Comissão Alteração

ix) apoio ao estabelecimento e à 
execução de programas de assistência aos 
Estados-Membros e à ação por estes 
desenvolvida para melhorar a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças (no caso 
das doenças transmissíveis e não 
transmissíveis);

ix) apoio ao estabelecimento e à 
execução de programas de assistência aos 
Estados-Membros e à ação por estes 
desenvolvida para melhorar a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças (no caso 
das doenças transmissíveis e não 
transmissíveis), em especial nas regiões 
menos desenvolvidas da União;

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea g) – ponto xiii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

xiii-A) apoio à cooperação e à 
coordenação entre os Estados-Membros, a 
fim de criar uma rede europeia de 
excelência hospitalar, melhorar o 
tratamento transfronteiras das doenças 
raras e aumentar o acesso ao tratamento 
para todos os cidadãos da União;

Or. en
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