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Alteração 1
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Os planos e as ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de 
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Proposta de resolução comum
N.º 2

Proposta de resolução comum Alteração

2. Sublinha que, no passado, a 
utilização de investigação baseada em 
animais contribuiu para avanços 
significativos no tratamento de certas 
patologias humanas e desempenhou um 
papel na saúde animal, e realça que, 
embora a eliminação progressiva da 
utilização de animais para fins científicos 
seja o último objetivo, ainda não estão 
disponíveis métodos sem recurso a animais 
em todos os domínios da investigação 
científica;  sublinha, ademais, que existem 
casos em que ainda é necessário realizar 
experiências com animais para obter 
conhecimentos científicos na longa procura 
de medicamentos eficazes para 
determinadas doenças, devido à 
indisponibilidade de métodos sem recurso 
a animais;  reconhece igualmente que as 
experiências realizadas com animais, 
devido à indisponibilidade de métodos sem 
recurso a animais, se devem apenas realizar 
em condições ótimas que minimizem a dor, 
a perturbação e o sofrimento, e devem, 

2. Sublinha que, no passado, a 
utilização de investigação baseada em 
animais contribuiu para avanços 
significativos no tratamento de certas 
patologias humanas e desempenhou um 
papel na saúde animal, e realça que, 
embora a eliminação progressiva da 
utilização de animais para fins científicos 
seja o último objetivo, ainda não estão 
disponíveis métodos sem recurso a animais 
em todos os domínios da investigação 
científica; sublinha, ademais, que existem 
casos em que ainda é necessário realizar 
experiências com animais para obter 
conhecimentos científicos na longa procura 
de medicamentos eficazes para 
determinadas doenças, devido à 
indisponibilidade de métodos sem recurso 
a animais; salienta que o Centro Comum 
de Investigação reconhece que uma forte 
dependência dos ensaios em animais pode 
dificultar o progresso em determinados 
domínios da investigação sobre doenças1, 
em que os modelos que envolvem animais 
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tanto quanto possível, proteger o bem-estar 
dos animais;

não permitem captar as principais 
características das doenças humanas, e 
considera que a transição para modelos 
alternativos poderia permitir novas 
descobertas; reconhece igualmente que as 
experiências realizadas com animais, 
devido à indisponibilidade de métodos sem 
recurso a animais, se devem apenas realizar 
em condições ótimas que minimizem a dor, 
a perturbação e o sofrimento, e devem, 
tanto quanto possível, proteger o bem-estar 
dos animais; 
______________
1 Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; 
Deceuninck, Pierre (2021): EURL 
ECVAM Review of non-animal models in 
biomedical research - Neurodegenerative 
Diseases [EURL ECVAM: Avaliação de 
modelos que não envolvem animais na 
investigação biomédica – doenças 
degenerativas] Centro Comum de 
Investigação (JRC) da Comissão 
Europeia [Dataset] PID: 
http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-
47ab-92ba-fd2be449c7eb
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Alteração 2
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Os planos e as ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de 
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Proposta de resolução comum
N.º 7

Proposta de resolução comum Alteração

7. Salienta que o setor privado pode 
participar ativamente no plano, em 
particular as empresas dispostas a mudar 
para modelos que não envolvam animais, 
bem como as empresas em fase de 
arranque que os desenvolvem e 
aperfeiçoam, através da participação em 
abordagens colaborativas para a eliminação 
progressiva dos ensaios em animais; 
considera que os órgãos governamentais 
devem assumir um papel de coordenação e 
encetar um diálogo positivo e construtivo 
com o setor, permitindo a criação de 
soluções da base para o topo;  apela a uma 
abordagem mais coordenada, transetorial e 
à escala da UE em todos os Estados-
Membros e em todas as agências da UE;

7. Salienta que o setor privado pode 
participar ativamente no plano, em 
particular as empresas dispostas a mudar 
para modelos que não envolvam animais, 
bem como as empresas em fase de 
arranque que os desenvolvem e 
aperfeiçoam, através da participação em 
abordagens colaborativas para a eliminação 
progressiva dos ensaios em animais; 
considera que os órgãos governamentais 
devem assumir um papel de coordenação e 
encetar um diálogo positivo e construtivo 
com o setor, permitindo a criação de 
soluções da base para o topo; apela a uma 
abordagem mais coordenada, transetorial e 
à escala da UE em todos os 
Estados-Membros e em todas as agências 
da UE, incluindo no âmbito da Parceria 
Europeia transetorial sobre Métodos 
Alternativos aos Ensaios em Animais;

Or. en
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Alteração 3
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Os planos e as ações para acelerar a transição para a inovação sem recurso à utilização de 
animais na investigação, nos ensaios regulamentares e na educação

Proposta de resolução comum
N.º 8

Proposta de resolução comum Alteração

8. Insta a Comissão a trabalhar em 
conjunto com os Estados-Membros no 
sentido de dar prioridade a ações 
destinadas a educar, formar e reciclar 
cientistas, investigadores e técnicos na 
utilização de modelos avançados que não 
envolvam animais e na partilha de boas 
práticas, bem como a sensibilizar as 
pessoas envolvidas na avaliação das 
propostas de projetos e na atribuição de 
financiamento para os modelos validados 
que não envolvam animais;

8. Insta a Comissão a trabalhar em 
conjunto com os Estados-Membros no 
sentido de dar prioridade a ações 
destinadas a educar, formar e reciclar 
cientistas, investigadores e técnicos na 
utilização de modelos avançados que não 
envolvam animais e na partilha de boas 
práticas, bem como a sensibilizar os peritos 
em avaliação da segurança e as pessoas 
envolvidas na avaliação das propostas de 
projetos e na atribuição de financiamento 
para os modelos validados que não 
envolvam animais;

Or. en


