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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 12
Considerando 5

(5) Tendo em conta as necessidades de 
investigação de todas as políticas 
comunitárias e com base no apoio 
generalizado da indústria europeia, 
comunidade científica, universidades e 
outros círculos interessados, a Comunidade 
deve estabelecer os objectivos científicos e 
tecnológicos a atingir no âmbito do seu 
sétimo programa-quadro no período de 2007 
a 2013.

(5) Tendo em conta as necessidades de 
investigação de todas as políticas 
comunitárias e com base no apoio 
generalizado da indústria europeia, 
comunidade científica, universidades e 
outros círculos interessados, a Comunidade 
deve estabelecer os objectivos científicos e 
tecnológicos , bem como os objectivos em 
matéria de recursos financeiros a atingir no 
âmbito do seu sétimo programa-quadro no 
período de 2007 a 2013.

Or. el
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Justificação

A manutenção das propostas da Comissão para as perspectivas financeiras 2007-2013 
reveste particular importância na perspectiva da eficaz execução do Sétimo 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 13
Considerando 6

(6) Estes objectivos devem basear-se nas 
realizações do sexto programa-quadro no 
sentido da criação do Espaço Europeu da 
Investigação e levam-nas mais longe tendo 
em vista o desenvolvimento da economia e 
sociedade do conhecimento na Europa. Entre 
estes, são particularmente importantes os 
seguintes objectivos:

(6) Estes objectivos devem basear-se nas 
realizações do sexto programa-quadro no 
sentido da criação do Espaço Europeu da 
Investigação e levam-nas mais longe tendo 
em vista o desenvolvimento da economia e 
sociedade do conhecimento na Europa , que 
concretizará os objectivos da Estratégia de 
Lisboa em todas as políticas sectoriais da 
Comunidade. Entre estes, são 
particularmente importantes os seguintes 
objectivos:

Or. el

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 14
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) A continuidade entre o Sexto e o 
Sétimo Programas-Quadro no que diz 
respeito aos instrumentos utilizados para o 
apoio à pesquisa de cooperação reveste-se 
de uma grande importância. Todas as 
novidades propostas deverão, por isso, ser 
aplicadas apenas com carácter 
experimental e com um orçamento 
adequado a esse propósito. A maior parte 
dos recursos orçamentais dedicados à 
pesquisa de cooperação transnacional 
deverão ser atribuídos através de 
instrumentos já existentes.

Or. en
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Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 15
Considerando 17

(17) O sétimo programa-quadro 
complementa as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico global de implementação dos 
objectivos de Lisboa, sobretudo em paralelo 
com as relativas aos fundos estruturais, 
agricultura, ensino, formação, 
competitividade e inovação, indústria, 
emprego e ambiente.

(17) O sétimo programa-quadro 
complementa as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico global de implementação dos 
objectivos de Lisboa, sobretudo em paralelo 
com as relativas aos fundos estruturais, 
agricultura, no contexto de um modelo 
agrícola europeu baseado em intervenções 
inovadoras e na investigação de novas 
utilizações e perspectivas para os produtos 
agrícolas, ensino, formação, 
competitividade e inovação, indústria, 
emprego e ambiente.

Or. el

Justificação

É fundamental definir o elo de ligação entre política agrícola e política de investigação, no 
intuito de clarificar o âmbito de aplicação do Sétimo Programa-Quadro no sector agrícola.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 16
Considerando 19

(19) Dado o alargamento do âmbito das 
acções do programa-quadro, que foi 
largamente apoiado, o efeito de alavanca do 
financiamento em investimentos nacionais e 
privados, a necessidade de condições 
adequadas para que a Comunidade possa dar 
resposta a novos desafios científicos e 
tecnológicos, o papel vital que a intervenção 
comunitária desempenha no sentido de 
tornar o sistema europeu de investigação 
mais eficiente e eficaz e a contribuição do 
sétimo programa-quadro alargado para a 
revigoração da estratégia de Lisboa, é 
premente a necessidade de aumentar para o 
dobro o orçamento comunitário de 

(19) Dado o alargamento do âmbito das 
acções do programa-quadro, que foi 
largamente apoiado, o efeito de alavanca do 
financiamento em investimentos nacionais e 
privados, a necessidade de condições
adequadas para que a Comunidade possa dar 
resposta a novos desafios científicos e 
tecnológicos, o papel vital que a intervenção 
comunitária desempenha no sentido de 
tornar o sistema europeu de investigação 
mais eficiente e eficaz e a contribuição do 
sétimo programa-quadro alargado para a 
revigoração da estratégia de Lisboa, é 
premente a necessidade de aumentar , no 
mínimo para o dobro, o orçamento 
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investigação da UE. comunitário de investigação da UE.

Or. el

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 17
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Os Projectos Integrados não são 
necessariamente grandes projectos no que 
diz respeito ao número de participantes 
e/ou ao orçamento. A dimensão do projecto 
depende do âmbito, dos objectivos e da área 
temática. O elemento crucial de um 
Projecto Integrado reside na mobilização 
da massa crítica indispensável.

Or. en

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 18
Considerando 20 ter (novo)

(20 ter) Há que proceder a uma definição 
clara de cada instrumento e do respectivo 
âmbito. Não se poderá proceder a mais 
alterações, nem devem ficar questões por 
resolver, durante a fase de implementação 
do Sétimo Programa-Quadro. A estrutura 
normativa deverá ser mantida durante toda 
a duração do Programa. Quaisquer 
incertezas relacionadas com os 
instrumentos e as normas têm de ser 
clarificadas já no âmbito do Sexto 
Programa-Quadro.

Or. en
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Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 19
Artigo 7, nº 1

1. O mais tardar em 2010, a Comissão 
procederá, com o apoio de peritos externos, 
a uma avaliação intercalar do presente 
programa-quadro e dos seus programas 
específicos sobre a qualidade das actividades 
de investigação em curso e os progressos 
verificados para a realização dos objectivos 
fixados.

1. O mais tardar em 2010, a Comissão 
procederá, num processo participado, 
envolvendo peritos externos e a sociedade 
civil, a uma avaliação intercalar do presente 
programa-quadro e dos seus programas 
específicos sobre a qualidade das actividades 
de investigação em curso e os progressos 
verificados para a realização dos objectivos 
fixados.

Or. en

Justificação

A sociedade civil deverá participar no processo de avaliação, por forma a garantir a 
transparência e a democracia nas decisões relativas aos fundos europeus de investigação.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 20
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, cooperação internacional, pontos 2 e 3 (novos)

Cooperação internacional Cooperação internacional

● As actividades específicas de cooperação 
internacional constituem o instrumento 
mais importante e mais visível deste 
domínio de intervenção política. Elas 
precisam de ser reforçadas, com particular 
ênfase, no que respeita às acções dirigidas 
aos países vizinhos da UE (Balcãs 
ocidentais, países do Mediterrâneo e do 
Mar Negro), na linha da "Política 
Europeia de Vizinhança" e de outras 
importantes iniciativas comunitárias, tais 
como o "Plano de Acção UE-Países 
Bálticos no domínio Científico e 
Tecnológico", aprovado em Junho de 2003.
● A participação de países terceiros nas 
actividades nucleares do novo 
Programa-Quadro tem uma importância 
crucial. É fundamental que a abertura e a 
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participação prossigam, inclusive ao nível 
do financiamento dos chamados 
"países-alvo da INCO (cooperação 
internacional)", ou seja, os países em 
desenvolvimento. Porém, essa abertura 
deverá revestir-se de um carácter mais 
orientado e proactivo, em especial, no que 
diz respeito a nações que representem um 
significativo potencial cinetífico em 
domínios específicos, susceptíveis de serem 
benéficos para a comunidade de pesquisa 
da Europa.

Or. en

Alteração apresentada por Janusz Wojciechowski

Alteração 21
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 1. Saúde, Objectivo

Melhoria da saúde dos cidadãos europeus e 
aumento da competitividade das indústrias e 
empresas europeias relacionadas com a 
saúde, sem negligenciar questões de saúde 
globais, incluindo epidemias emergentes. A 
ênfase será colocada na investigação 
translacional (transposição de descobertas da 
investigação fundamental para aplicações 
clínicas), no desenvolvimento e validação de 
novas terapêuticas, em métodos de 
promoção da saúde e de profilaxia, em 
ferramentas e tecnologias de diagnóstico, 
bem como em sistemas sustentáveis e 
eficientes de cuidados de saúde.

Melhoria da saúde dos cidadãos europeus e 
aumento da competitividade das indústrias e 
empresas europeias relacionadas com a 
saúde, sem negligenciar questões de saúde
globais, incluindo epidemias emergentes. A 
ênfase será colocada na investigação 
translacional (transposição de descobertas da 
investigação fundamental para aplicações 
clínicas), no desenvolvimento e validação de 
novas terapêuticas, em métodos de 
promoção da saúde e de profilaxia da 
doença e da deficiência, em ferramentas e 
tecnologias de diagnóstico, bem como em 
sistemas sustentáveis e eficientes de 
cuidados de saúde.

Or. pl

Justificação

A prevenção da deficiência reveste-se de uma importância idêntica à da prevenção da 
doença, devendo, por isso, ser incluída no Programa-Quadro.
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Alteração apresentada por Janusz Wojciechowski

Alteração 22
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 1. Saúde, Fundamentação, parágrafo 2

A investigação clínica de muitas doenças 
(por exemplo, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças mentais e 
neurológicas, em especial as ligadas ao 
envelhecimento como as doenças de 
Alzheimer e Parkinson) implica a realização 
de ensaios internacionais multicêntricos para 
a obtenção do número necessário de doentes 
num curto espaço de tempo. A investigação 
epidemiológica exige uma larga diversidade 
de populações e de redes internacionais para 
chegar a conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras exige 
também abordagens plurinacionais a fim de 
aumentar o número de doentes em cada 
estudo. Além disso, a realização de 
investigação orientada pelas políticas de 
saúde a nível europeu permite a comparação 
de modelos, sistemas, dados e doentes 
contidos em bases de dados e biobancos 
nacionais.

A investigação clínica de muitas doenças 
(por exemplo, doenças reumáticas, cancro, 
doenças cardiovasculares, doenças mentais e
neurológicas, em especial as ligadas ao 
envelhecimento como as doenças de 
Alzheimer e Parkinson) implica a realização 
de ensaios internacionais multicêntricos para 
a obtenção do número necessário de doentes 
num curto espaço de tempo. A investigação 
epidemiológica exige uma larga diversidade 
de populações e de redes internacionais para 
chegar a conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras exige 
também abordagens plurinacionais a fim de 
aumentar o número de doentes em cada 
estudo. Além disso, a realização de 
investigação orientada pelas políticas de 
saúde a nível europeu permite a comparação 
de modelos, sistemas, dados e doentes 
contidos em bases de dados e biobancos 
nacionais.

Or. pl

Justificação

O número muito significativo de pessoas que sofrem de artrite — mais de 100 milhões em 
toda a União Europeia, de acordo com dados da Liga Europeia contra o Reumatismo 
("European League Against Rheumatism", ou EULAR) — torna necessária a inclusão das 
doenças reumáticas no Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Janusz Wojciechowski

Alteração 23
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 1. Saúde, Actividades, ponto 2, travessão 4

- Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, diabetes/obesidade, 
doenças raras e outras doenças crónicas (por 
exemplo, osteoartrite): para desenvolver 

- Investigação translacional em doenças 
importantes: doenças reumáticas, cancro, 
doenças cardiovasculares, 
diabetes/obesidade, doenças raras e outras 
doenças crónicas (por exemplo, osteoartrite):
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estratégias centradas no doente, desde a 
prevenção ao diagnóstico e tratamento, 
incluindo investigação clínica.

para desenvolver estratégias centradas no 
doente, desde a prevenção ao diagnóstico e 
tratamento, incluindo investigação clínica.

Or. pl

Justificação

O número muito significativo de pessoas que sofrem de artrite — mais de 100 milhões em 
toda a União Europeia, de acordo com dados da Liga Europeia contra o Reumatismo 
("European League Against Rheumatism", ou EULAR) — torna necessária a inclusão das 
doenças reumáticas no Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Janusz Wojciechowski

Alteração 24
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 1. Saúde, Actividades, ponto 3, travessão 2

- Qualidade, eficiência e solidariedade dos 
sistemas de saúde, incluindo sistemas de 
saúde em transição: para transpor medidas 
de intervenção eficazes em decisões de 
gestão, a fim de garantir uma oferta 
adequada de recursos humanos e de analisar 
factores que influenciam a equidade do 
acesso a cuidados de saúde de alta 
qualidade, incluindo análises da evolução de 
populações (por exemplo, envelhecimento, 
mobilidade e migração e ambiente de 
trabalho em mutação).

- Qualidade, eficiência e solidariedade dos 
sistemas de saúde, incluindo sistemas de 
saúde em transição: para transpor medidas 
de intervenção eficazes em decisões de 
gestão, a fim de garantir uma oferta 
adequada de recursos humanos e de analisar 
factores que influenciam a equidade do 
acesso a cuidados de saúde de alta 
qualidade, independentemente da situação 
financeira e do local de residência,
incluindo análises da evolução de 
populações (por exemplo, envelhecimento, 
mobilidade e migração e ambiente de 
trabalho em mutação).

Or. pl

Justificação

O objectivo deverá consistir em tornar o acesso aos cuidados de saúde independente da 
situação financeira ou do local de residência (cidade ou aldeia). Esta questão deveria ser 
incluída no âmbito dos programas de investigação.

Alteração apresentada por Janusz Wojciechowski

Alteração 25
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 1. Saúde, Actividades, ponto 3, travessão 3
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- Melhor prevenção das doenças e melhor 
utilização dos medicamentos: para 
desenvolver intervenções eficientes no 
domínio da saúde pública que visem 
determinantes mais vastas da saúde (como o 
stress, a alimentação e os factores 
ambientais). Para identificar intervenções 
bem sucedidas em diferentes contextos de 
prestação de cuidados de saúde, a fim de 
melhorar a prescrição de medicamentos e a 
sua utilização pelos doentes (incluindo 
aspectos de farmacovigilância).

- Melhor prevenção das doenças e da 
deficiência e melhor utilização dos 
medicamentos: para desenvolver 
intervenções eficientes no domínio da saúde 
pública que visem determinantes mais vastas 
da saúde (como o stress, a alimentação e os 
factores ambientais). Para identificar 
intervenções bem sucedidas em diferentes 
contextos de prestação de cuidados de saúde, 
a fim de melhorar a prescrição de 
medicamentos e a sua utilização pelos 
doentes (incluindo aspectos de 
farmacovigilância).

Or. pl

Justificação

A prevenção da deficiência reveste-se de uma importância idêntica à da prevenção da 
doença, devendo, por isso, ser incluída no Programa-Quadro.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 26
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Fundamentação, parágrafo 1

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia, tal
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial 
PME de alta tecnologia, permitindo 
simultaneamente uma melhoria do bem-estar 
e da protecção social. A investigação sobre 
segurança das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais, doenças relacionadas 
com a alimentação, escolhas alimentares e 

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. A produção sustentável de 
alimentos saudáveis, bem como a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia, 
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial, das
PME, permitindo simultaneamente uma 
melhoria do bem-estar e da protecção social. 
A investigação sobre segurança das cadeias 
de alimentos para o homem e os animais, 
doenças relacionadas com a alimentação, 
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impacto dos produtos alimentares e da 
nutrição na saúde ajudará a combater 
doenças ligadas à alimentação (por exemplo, 
obesidade e alergias) e doenças infecciosas 
(por exemplo, encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, gripe aviária), dando 
simultaneamente contributos importantes 
para a implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras. 

escolhas alimentares sustentáveis e impacto 
dos produtos alimentares e da nutrição na 
saúde ajudará a combater doenças ligadas à 
alimentação (por exemplo, obesidade e 
alergias) e doenças infecciosas (por 
exemplo, encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, gripe aviária), dando 
simultaneamente contributos importantes 
para a implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras.

Or. en

Justificação

A pesquisa no domínio da inovação deve ser promovida no âmbito da agricultura orgânica e 
de outros métodos de exploração agrícola com reduzido consumo de factores de produção.

Alteração apresentada por Markus Pieper

Alteração 27
Anexo I, Capítulo I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Fundamentação, parágrafo1

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia, tal 
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial 
PME de alta tecnologia, permitindo 
simultaneamente uma melhoria do bem-estar 
e da protecção social. A investigação sobre 
segurança das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais, doenças relacionadas 

As inovações e avanços nos conhecimentos 
em matéria de gestão, produção e utilização 
sustentáveis de recursos biológicos 
(microrganismos, plantas e animais) 
proporcionarão a base para produtos novos, 
sustentáveis e ecologicamente eficientes nos 
sectores da agricultura, pescas, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e sectores 
conexos. Em consonância com a estratégia 
europeia sobre ciências e biotecnologia, tal 
contribuirá para aumentar a competitividade 
das empresas europeias dos sectores 
biotecnológico e alimentar, em especial 
PME de alta tecnologia, permitindo 
simultaneamente uma melhoria do bem-estar 
e da protecção social. É altamente desejável 
um elevado nível de participação das PME nas 
actividades de investigação. A investigação 
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com a alimentação, escolhas alimentares e 
impacto dos produtos alimentares e da 
nutrição na saúde ajudará a combater 
doenças ligadas à alimentação (por exemplo, 
obesidade e alergias) e doenças infecciosas 
(por exemplo, encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, gripe aviária), dando 
simultaneamente contributos importantes 
para a implementação de políticas e 
regulamentações existentes no domínio da 
saúde pública, animal e vegetal e da 
protecção do consumidor, bem como para a 
formulação de políticas e regulamentações 
futuras.

sobre segurança das cadeias de alimentos 
para o homem e os animais, doenças 
relacionadas com a alimentação, escolhas 
alimentares e impacto dos produtos 
alimentares e da nutrição na saúde ajudará a 
combater doenças ligadas à alimentação (por 
exemplo, obesidade e alergias) e doenças 
infecciosas (por exemplo, encefalopatias 
espongiformes transmissíveis, gripe aviária), 
dando simultaneamente contributos 
importantes para a implementação de 
políticas e regulamentações existentes no 
domínio da saúde pública, animal e vegetal e 
da protecção do consumidor, bem como para 
a formulação de políticas e regulamentações
futuras.

Or. de

Justificação

Importa utilizar as capacidades de investigação das PME e incentivar o intercâmbio de 
informações entre as mesmas.

Alteração apresentada por Markus Pieper

Alteração 28
Anexo I, Capítulo I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Fundamentação, parágrafo 2

A diversidade das indústrias europeias 
nestas áreas, embora sendo um dos seus 
pontos fortes e uma fonte de oportunidades, 
tem como consequência a adopção de 
abordagens fragmentadas em resposta a 
problemas similares. Estes problemas são 
tratados de melhor forma através de uma 
maior colaboração e partilha de 
competências especializadas, por exemplo 
sobre novas metodologias, processos e 
normas resultantes da evolução da legislação 
da UE. 

A diversidade das indústrias europeias 
nestas áreas, embora sendo um dos seus 
pontos fortes e uma fonte de oportunidades, 
tem como consequência a adopção de 
abordagens fragmentadas em resposta a 
problemas similares. Estes problemas são 
tratados de melhor forma através de uma 
maior colaboração e partilha de 
competências especializadas, por exemplo 
sobre novas metodologias, processos e 
normas resultantes da evolução da legislação 
da UE. No intuito de colmatar lacunas de 
comunicação e de promover a cooperação 
no domínio da investigação agrícola 
europeia, é recomendável criar e 
desenvolver plataformas baseadas na 
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Internet.

Or. de

Justificação

Na perspectiva de uma melhoria da cooperação a nível da UE e de uma melhor utilização de 
sinergias, uma plataforma Internet comum constitui um meio apropriado para o 
estabelecimento de contacto.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 29
Anexo I, Capítulo I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Fundamentação, parágrafo 2 bis (novo)

É igualmente oportuno colocar a ênfase na 
investigação aplicada e numa disseminação 
optimizada dos seus resultados. De um 
modo geral, a questão da comunicação dos 
resultados da investigação reveste-se de 
extrema importância para permitir que os 
investigadores prestem um contributo
significativo para enfrentar os problemas e 
desafios do sector agrícola. É igualmente 
importante que a investigação agrícola 
responda àts necessidades , exigências e 
desafios do sector.

Or. el

Justificação

A questão da comunicação entre o sector da investigação e o sector agrícola e entre o sector 
da investigação e a sociedade em geral deveria constituir um dos temas centrais a examinar 
no contexto da definição dos objectivos, planeamento e execução dos programas de 
investigação. Não tem sentido a investigação que não responda às necessidades dos
agricultores e do sector em geral e que se mantenha divorciada dos desafios com que o sector 
se vê confrontado.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 30
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Fundamentação, parágrafo 3

Várias plataformas tecnológicas europeias Várias plataformas tecnológicas europeias 
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contribuem para o estabelecimento de 
prioridades de investigação comuns em 
domínios como as biotecnologias e 
genómica vegetal, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
biotecnologias alimentares e industriais. A 
investigação proporcionará também a base 
de conhecimentos necessária para apoiar: a 
política agrícola comum, as questões 
agrícolas e comerciais, a regulamentação em 
matéria de segurança dos alimentos, as 
normas comunitárias em matéria de saúde e 
bem-estar dos animais e combate às suas 
doenças e a reforma da política comum da 
pesca, a fim de permitir o desenvolvimento 
sustentável da pesca e aquicultura. Está 
também prevista uma resposta flexível a 
novas necessidades políticas, em especial no 
que diz respeito a novas tendências sociais 
ou económicas.

contribuem para o estabelecimento de 
prioridades de investigação comuns em 
domínios como as biotecnologias e 
genómica vegetal, a biodiversidade 
sustentável não dependente de OGM na 
silvicultura e na agricultura, a silvicultura e 
indústrias conexas, saúde animal global, 
agropecuária, uma utilização sustentável da 
terra, biotecnologias alimentares e 
industriais. A investigação proporcionará 
também a base de conhecimentos necessária 
para apoiar: a política agrícola comum, as 
questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, as normas comunitárias em 
matéria de saúde e bem-estar dos animais e 
combate às suas doenças e a reforma da 
política comum da pesca, a fim de permitir o 
desenvolvimento sustentável da pesca e 
aquicultura. Está também prevista uma 
resposta flexível a novas necessidades 
políticas, em especial no que diz respeito a 
novas tendências sociais ou económicas.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 31
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Actividades, ponto 1

● Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 

● Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica e 
metabonómica, bem como em biologia de 
sistemas e tecnologias convergentes 
aplicadas a microrganismos, incluindo o 
estudo do metagenoma, plantas e animais, 
incluindo a conservação e a exploração 
sustentáveis e da sua biodiversidade; 
melhores culturas e sistemas de produção, 
em toda a sua diversidade, incluindo a 
agricultura biológica e sustentável, regimes 
de produção de qualidade e impactos dos 
OGM, bem como o impacto de espécies não 
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aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.).

indígenas; agricultura e silvicultura 
sustentáveis, competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, 
abrangendo estudos epidemiológicos, 
pesquisa de vacinas e meios de diagnóstico,
incluindo zoonoses e doenças ligadas à 
alimentação animal; eliminação segura de 
resíduos animais e conservação, gestão e 
exploração sustentáveis de recursos 
aquáticos vivos; pesquisa e 
desenvolvimento de instrumentos utilizados, 
quer na Europa, quer no mundo em 
desenvolvimento, necessários para os 
decisores políticos e outros intervenientes no 
domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural (paisagens, práticas 
de gestão de solos, etc.).

Or. en

Justificação

Estes aditamentos clarificam o conteúdo do texto e tornam-no mais preciso, entre outros 
motivos, mediante o reforço da ênfase da necessidade de se apoiar todos os aspectos da 
investigação genética, da pesquisa epidemiológica e do estudo da saúde animal. 

Deve conceder-se mais atenção ao impacto das espécies não indígenas e à forma como se 
deve gerir, a nível regional e comunitário, o problema dos resultados perniciosos destas 
plantas geneticamente modificadas.

De igual modo, é necessário não apenas continuar as investigações sobre os futuros 
instrumentos, com também proceder à avaliação dos instrumentos e dos métodos já existentes 
no domínio da tomada de decisões relacionadas com o desenvolvimento rural e a agricultura.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 32
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Actividades, ponto 1

● Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 

● Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
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aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.).

aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a conservação e 
o uso sustentáveis da sua biodiversidade
geneticamente não modificada e dos 
recursos genéticos da lavoura "in situ"; 
melhores culturas e sistemas de produção, 
incluindo a agricultura biológica e métodos 
de exploração agrícola com reduzido 
consumo de factores de produção, regimes 
de produção de qualidade e impactos dos 
OGM; agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural integrado, incluindo 
os aspectos da participação da sociedade 
civil no planeamento e na tomada de 
decisões, pecuária e bem-estar dos animais; 
fitossanidade, pesca e aquicultura 
sustentáveis e competitivas; doenças 
infecciosas em animais, incluindo zoonoses; 
outras ameaças à sustentabilidade e à 
segurança da produção e do 
aprovisionamento alimentares (incluindo 
as alterações climáticas e o esgotamento 
das reservas de petróleo); eliminação 
segura, reciclagem e reutilização de 
resíduos animais e conservação, gestão e 
exploração de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.).

Or. en

Justificação

A sustentabilidade da produção alimentar e da gestão de recursos será o foco principal da 
actividade em apreço.
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Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 33
Anexo I, Capítulo I Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Actividades, ponto 1

● Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-estar 
dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, etc.).

● Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e tecnologias 
convergentes aplicadas a microrganismos, 
plantas e animais, incluindo a exploração da 
sua biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM;
investigação no domínio da coexistência de 
culturas geneticamente modificadas com 
culturas biológicas ; agricultura e 
silvicultura sustentáveis, competitivas e 
multifuncionais; desenvolvimento rural, 
pecuária e bem-estar dos animais; 
fitossanidade, pesca e aquicultura 
sustentáveis e competitivas; doenças 
infecciosas em animais, incluindo zoonoses; 
eliminação segura de resíduos animais e 
conservação, gestão e exploração de 
recursos aquáticos vivos, desenvolvimento 
dos instrumentos necessários para os 
decisores políticos e outros intervenientes no 
domínio da agricultura e do 
desenvolvimento rural (paisagens, práticas 
de gestão de solos, etc.).

Or. el

Justificação

A questão da coexistência tem e continuará a ter no futuro uma importância fundamental na  
problemática do sector agrícola. Importa que a investigação se oriente nesta sentido.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 34
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Actividades, ponto 2
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● “Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar - aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 
animal relativos ao consumidor, à sociedade, 
à indústria e à saúde, incluindo ciências 
comportamentais e cognitivas; nutrição, 
doenças e perturbações relacionadas com a 
alimentação, incluindo a obesidade; 
tecnologias inovadoras de transformação de 
alimentos para consumo humano e animal 
(incluindo acondicionamento); melhor 
qualidade e segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade (e 
controlo) da cadeia alimentar; impactos 
ambientais exercidos por e sobre as cadeias 
de alimentos para consumo humano/animal; 
conceito de cadeia alimentar total (incluindo 
alimentos de origem marinha) e 
rastreabilidade.

● “Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar - aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 
animal relativos ao consumidor, à sociedade, 
à cultura, à indústria e à saúde, incluindo 
ciências comportamentais e cognitivas; 
nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo a 
obesidade e as alergias; os benefícios para 
a saúde resultantes de certos alimentos e de 
determinadas dietas; tecnologias inovadoras 
de transformação, transporte e 
comercialização de alimentos para consumo 
humano e animal (incluindo a redução dos 
processos de acondicionamento e do 
número de milhas envolvidas no transporte 
dos produtos alimentares); melhor 
qualidade e segurança, tanto química como 
biológica, de bebidas e alimentos para 
consumo humano e animal; integridade e 
sustentabilidade (e controlo) da cadeia 
alimentar; impactos ambientais exercidos 
por e sobre as cadeias de alimentos para 
consumo humano/animal; conceito de cadeia 
alimentar total (incluindo alimentos de 
origem marinha) e rastreabilidade.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 35
Anexo I, Capítulo I. Cooperação, Temas, 2. Alimentação, agricultura e biotecnologias, 

Actividades, ponto 3

● Ciências da vida e biotecnologias para 
processos e produtos não-alimentares 
sustentáveis: melhoria das culturas, 
matérias-primas, produtos marinhos e 
biomassa (incluindo recursos marinhos) para 
utilização nos domínios da energia, ambiente 
e de produtos de elevado valor acrescentado, 
como materiais e produtos químicos, 
incluindo sistemas de exploração agrícola, 
processos biológicos e conceitos de 
bio-refinaria inovadores; biocatálise; 

● Ciências da vida e biotecnologias para 
processos e produtos não-alimentares 
sustentáveis: melhoria das culturas, 
matérias-primas, produtos marinhos e 
biomassa (incluindo recursos marinhos) para 
utilização nos domínios da energia, ambiente 
e de produtos de elevado valor acrescentado, 
como materiais e produtos químicos, 
incluindo sistemas de exploração agrícola
inovadores, sustentáveis e baseados na 
utilização de energias renováveis, processos 
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silvicultura e produtos e processos conexos; 
reabilitação ambiental e processos de 
transformação menos poluentes.

biológicos e conceitos de bio-refinaria 
inovadores; biocatálise; silvicultura e 
produtos e processos conexos; reabilitação 
ambiental e processos de transformação 
menos poluentes.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 36
Anexo II: Repartição indicativa entre programas, Cooperação, Alimentação, agricultura e 

biotecnologias

Alimentação, agricultura e biotecnologias: 
2455 milhões de euros

Alimentação, agricultura e biotecnologias: 
2455 milhões de euros; uma parcela 
correspondente a não mais do que 50% 
deste montante será despendida em 
projectos no domínio da biotecnologia.

Or. en


