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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 60
Considerando 1

1) A Comunidade tem como objectivo o 
reforço das bases científica e tecnológica da 
indústria comunitária e a garantia de um 
elevado nível de competitividade. Com esse 
fim em vista, a Comunidade promoverá 
todas as actividades de investigação 
consideradas necessárias, em especial 
através do incentivo às empresas, incluindo 
pequenas e médias empresas (PME), centros 
de investigação e universidades nas suas 
actividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

1) A Comunidade tem como objectivo o 
reforço das bases científica e tecnológica da 
indústria comunitária e a garantia de um 
elevado nível de competitividade. Com esse 
fim em vista, a Comunidade promoverá 
todas as actividades de investigação 
consideradas necessárias, em especial 
através do incentivo às empresas, incluindo 
pequenas e médias empresas (PME) e 
centros de investigação e universidades com 
fins não lucrativos nas suas actividades de 
investigação e desenvolvimento tecnológico.

Or. pl
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Justificação

É importante que o Parlamento apoie os centros científicos que não estão envolvidos em 
actividades com fins lucrativos. 

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 61
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis)  A investigação financiada através 
de fundos públicos deve concentrar-se 
primordialmente no aprofundamento do 
conhecimento e na resposta às 
necessidades e prioridades públicas.

Or. it

Justificação

A ciência e a investigação estão cada vez mais ligadas à competitividade, à economia e aos 
factores de produção e benefícios industriais. O objectivo principal da investigação científica 
deverá ser o de aprofundar o conhecimento.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 62
Considerando 2

(2) O papel central da investigação para 
garantir a competitividade e o crescimento 
económico foi reconhecido pelo Conselho 
Europeu de Lisboa, que salientou a 
importância fulcral do conhecimento e da 
inovação para o progresso económico, 
incluindo o crescimento do emprego na 
Europa.

(2) O papel central da investigação para 
garantir a competitividade e o crescimento 
económico foi reconhecido pelo Conselho 
Europeu de Lisboa, que salientou a 
importância fulcral do conhecimento e da 
inovação para o progresso económico e 
social, incluindo o crescimento do emprego 
na Europa.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 63
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O Parlamento Europeu apelou para 
que a UE assuma a liderança no 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias 
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ambientais e na consecução de uma 
produção e consumo sustentáveis. Além 
disso, tem igualmente insistido no papel da 
investigação na procura de formas de 
combater as alterações climáticas. Para 
realizar os progressos tecnológicos 
necessários, é necessário um importante 
esforço de investigação comunitária. O 
Parlamento sublinhou igualmente a 
necessidade de medidas para evitar a 
exploração das mulheres, tendo rejeitado 
qualquer apoio ou financiamento da 
clonagem humana ao abrigo dos 
programas comunitários.

Or. it

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 64
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 com fins não lucrativos
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.

Or. pl

Justificação

É importante que o Parlamento apoie os centros científicos que não estão envolvidos em 
actividades com fins lucrativos. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 65
Considerando 10

(10) Promover as capacidades de 
investigação e inovação em toda a Europa e 

(10) Promover as capacidades de 
investigação e inovação em toda a Europa e 
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assegurar a sua utilização optimizada. assegurar a sua utilização optimizada. A este 
respeito, poderá considerar-se a 
possibilidade de conceder isenções fiscais 
às PME relativamente aos subsídios 
comunitários concedidos ao abrigo do 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação 
e Desenvolvimento.  

Or. fr

Justificação

A utilização óptima das capacidades de inovação poderá também exigir a aplicação de novas 
ideias no domínio fiscal, a nível comunitário.

Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 66
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Nos termos do Protocolo relativo à 
protecção e ao bem-estar dos animais 
anexo ao Tratado de Amesterdão, deve 
promover-se e reforçar-se a investigação 
com vista ao desenvolvimento de estratégias 
de ensaio alternativas e, em especial, de 
métodos sem recurso a animais em todos os 
domínios de investigação, a fim de reduzir 
a sua utilização na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
a substituir totalmente.

Or. en

Justificação

O Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais exige que, na definição e 
aplicação das políticas comunitárias , incluindo a política de investigação, a Comunidade e 
os Estados-Membros tenham plenamente em conta as exigências em matéria de bem-estar 
dos animais. O desenvolvimento e a validação de alternativas aos ensaios em animais são 
considerados prioritários nos termos do nº 2, alíneas a) e b), do artigo 7º do sexto programa 
comunitário de acção em matéria de Ambiente e o artigo 23º da Directiva 86/609/CEE do 
Conselho exige que a Comissão e os Estados-Membros encorajem a investigação orientada 
no sentido de desenvolver alternativas. O objectivo de promover e reforçar o 
desenvolvimento de métodos que não recorram à experimentação em animais e de estratégias 
de ensaio alternativas deve ser, por conseguinte, especificamente incluído, tendo 
nomeadamente em conta os requisitos da Directiva 76/768/CEE do Conselho relativa aos 
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produtos cosméticos, alterada, e o objectivo da proposta de Regulamento da UE relativo aos 
produtos químicos para que se promovam os ensaios sem recurso a animais.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 67
Considerando 12

(12) No âmbito da “Cooperação”, será 
prestado apoio à cooperação transnacional, 
em qualquer escala e em toda a União 
Europeia e não só, numa série de áreas 
temáticas que correspondem a grandes 
domínios de avanço dos conhecimentos e 
tecnologias, em que a investigação deve ser 
apoiada e reforçada para dar resposta aos 
desafios a nível social, económico, 
ambiental e industrial com que a Europa se 
vê confrontada.

(12) No âmbito da “Cooperação”, será 
prestado apoio à cooperação transnacional, 
em qualquer escala e em toda a União 
Europeia e não só, numa série de áreas 
temáticas que correspondem a grandes 
domínios de avanço dos conhecimentos e 
tecnologias, em que a investigação deve ser 
apoiada e reforçada para dar resposta aos 
desafios a nível social, económico, 
ambiental, de saúde pública e industrial com 
que a Europa se vê confrontada.

Or. fr

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 68
Considerando 14

(14) No âmbito das “Pessoas”, importa 
incentivar a escolha da profissão de 
investigador, encorajar os investigadores 
europeus a permanecer na Europa, atrair os 
investigadores de todo o mundo para a 
Europa e tornar a Europa mais atraente para 
os melhores investigadores.

(14) No âmbito das “Pessoas”, importa 
incentivar a escolha da profissão de 
investigador, encorajar os investigadores 
europeus a permanecer na Europa, atrair os 
investigadores de todo o mundo para a 
Europa e tornar a Europa mais atraente para 
os melhores investigadores. A este respeito, 
poderá considerar-se a hipótese de adopção
de medidas de harmonização fiscal, a nível 
comunitário, que abranjam os 
investigadores. 

Or. fr

Justificação
A UE está justificadamente preocupada com a “fuga de cérebros” para a Ásia e a América, 
onde as condições são mais atraentes. O Conselho poderá adoptar, seguramente, medidas 
específicas de harmonização fiscal para os investigadores dos sectores público e privado.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 69
Considerando 15

(15) No âmbito das “Capacidades”, importa 
optimizar a utilização e desenvolvimento das 
infra-estruturas de investigação, reforçar as 
capacidades inovadoras das PME e a sua 
aptidão para tirar benefícios da investigação, 
apoiar o desenvolvimento de agregados 
regionais centrados na investigação, libertar 
o potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE, 
aproximar ciência e sociedade para uma 
integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia e realizar 
acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

(15) No âmbito das “Capacidades”, importa 
optimizar a utilização e desenvolvimento das 
infra-estruturas de investigação, simplificar 
os processos de acesso ao sétimo
programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento e divulgar melhor as 
informações sobre as acções desenvolvidas 
no seu âmbito, reforçar as capacidades 
inovadoras das PME e a sua aptidão para 
tirar benefícios da investigação, apoiar o 
desenvolvimento de agregados regionais 
centrados na investigação, libertar o 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE, 
aproximar ciência e sociedade para uma 
integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia e realizar 
acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

Or. fr

Justificação

A simplificação dos processos de acesso ao sétimo programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento favorecerá a realização dos objectivos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 70
Considerando 15

(15) No âmbito das “Capacidades”, importa 
optimizar a utilização e desenvolvimento das 
infra-estruturas de investigação, reforçar as 
capacidades inovadoras das PME e a sua 
aptidão para tirar benefícios da investigação, 
apoiar o desenvolvimento de agregados 
regionais centrados na investigação, libertar 
o potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE, 

(15) No âmbito das “Capacidades”, importa 
optimizar a utilização e desenvolvimento das 
infra-estruturas de investigação, reforçar as 
capacidades inovadoras das PME e a sua 
aptidão para tirar benefícios da investigação, 
apoiar o desenvolvimento de agregados 
regionais e locais centrados na investigação; 
libertar o potencial de investigação nas 
regiões de convergência e ultraperiféricas da 
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aproximar ciência e sociedade para uma 
integração harmoniosa da ciência e 
tecnologia na sociedade europeia e realizar 
acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

UE, incluindo nos centros locais, aproximar 
ciência e sociedade para uma integração 
harmoniosa da ciência e tecnologia na 
sociedade europeia e realizar acções e 
medidas horizontais de apoio à cooperação 
internacional.

Or. pl

Justificação

Deve privilegiar-se o desenvolvimento de centros locais, sobretudo nas regiões 
ultraperiféricas da União Europeia. 

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 71
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 
investigação da UE. 

(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 no que diz 
respeito à busca de soluções para as 
alterações climáticas e a sustentabilidade, à 
saúde da população da Europa e à 
revigoração da estratégia de Lisboa, é 
premente a necessidade de aumentar para o 
dobro o orçamento comunitário de 
investigação da UE. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 72
Considerando 25

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
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devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Os pareceres do Grupo Europeu 
de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias são e serão tomados em 
consideração.

devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e no Protocolo relativo à 
protecção e ao bem-estar dos animais 
anexo ao Tratado de Amesterdão . Os 
pareceres do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias são e serão 
tomados em consideração.

Or. en

Justificação

O princípio ético fundamental do Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais 
também aqui deve ser incluído. É necessário tomar em consideração as implicações práticas 
destes princípios em todas as actividades de investigação apoiadas pelo programa-quadro, 
tendo igualmente em conta a revisão do processo de exame ético da Comissão.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 73
Considerando 25

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Os pareceres do Grupo Europeu 
de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias são e serão tomados em 
consideração.  

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, na Convenção do Conselho da 
Europa sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina e na Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos da 
UNESCO. 

Or. it

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 74
Considerando 25

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Os pareceres do Grupo Europeu 

(25) As actividades de investigação apoiadas 
no âmbito do presente programa-quadro 
devem beneficiar principalmente os seres 
humanos e respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
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de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias são e serão tomados em 
consideração. 

Europeia. Os pareceres do Grupo Europeu 
de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias são e serão tomados em 
consideração.

Or. pl

Justificação

As actividades de investigação não devem conduzir a um aumento do desemprego entre os 
cidadãos da UE nem causar danos a seres humanos, como acontece no caso da clonagem e 
da investigação pré-natal, etc.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 75
Considerando 27

(28) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para prevenir irregularidades e fraudes e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do 
Conselho, de 11 de Novembro de 1996, 
relativo às inspecções e verificações no local 
efectuadas pela Comissão para proteger os 
interesses financeiros das Comunidades 
Europeias contra a fraude e outras 
irregularidades e no Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF).

(28) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para verificar a eficácia dos auxílios 
concedidos e da utilização desses fundos, a 
fim de prevenir irregularidades e fraudes, e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do 
Conselho, de 11 de Novembro de 1996, 
relativo às inspecções e verificações no local 
efectuadas pela Comissão para proteger os 
interesses financeiros das Comunidades 
Europeias contra a fraude e outras 
irregularidades e no Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF).

Or. fr

Justificação

A partir do momento em que os fundos públicos são afectados, é desejável verificar a eficácia 
das dotações concedidas no contexto do trabalho de investigação. 
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 76
Artigo 2, nº 2

2. Cooperação: apoio a toda a gama de 
actividades de investigação realizadas em 
cooperação transnacional nas seguintes áreas 
temáticas:

2. Cooperação: apoio a toda a gama de 
actividades de investigação realizadas em 
cooperação transnacional nas seguintes áreas 
temáticas:

a) Saúde; a) Saúde e alimentação, incluindo os 
aspectos sociais e a aplicação das 
tecnologias da informação e das 
comunicações; investigação sobre o 
tratamento e a prevenção de doenças, 
incluindo as ligações aos factores 
ambientais e aos padrões nutricionais, 
visando as doenças descuradas e o 
desenvolvimento de medicamentos 
prioritários;

b) Alimentação, agricultura e 
biotecnologias;

b) Tecnologias inovadoras, incluindo 
biotecnologia, tecnologias da informação e 
das comunicações, nanociências, 
nanotecnologias, materiais e novas 
tecnologias de produção;

c) Tecnologias da informação e das 
comunicações;

c) Energia, eficiência energética e 
transportes (incluindo a aeronáutica);

d) Nanociências, nanotecnologias, materiais 
e novas tecnologias de produção;

d) Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas), agricultura e pesca;

e) Energia; e) Segurança e espaço.

f) Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas)
g) Transportes (incluindo a aeronáutica);
h) Ciências socioeconómicas e ciências 
humanas;
i) Segurança e espaço.

Or. nl

Justificação

As alterações acima propostas a este artigo visam garantir uma concentração clara num 
número limitado de temas: Saúde e Alimentação, Tecnologias Inovadoras, Ambiente e 
Agricultura, Energia e Transportes, e Segurança. Estes temas encontram-se associados para 
pôr em evidência a interligação existente entre eles. 
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Considero desnecessário mencionar as Tecnologias da Informação e das Comunicações 
separadamente, uma vez que estas tecnologias também estão incluídas nas “Capacidades”. A 
secção “Cooperação” deve abranger o apoio ao desenvolvimento de todos os tipos de
tecnologias, incluindo as TIC. Creio que não se justifica colocar-se uma ênfase especial no 
apoio às TIC, dado tratar-se de um sector dinâmico e enérgico, que não necessita de apoio 
comunitário neste momento.
Não é necessário mencionar as ciências socioeconómicas e as humanidades separadamente, 
visto esta abordagem ser igualmente importante para todas as secções.
Também é importante dar uma atenção específica à pesca.
Se as presentes alterações forem aprovadas, o resto do documento deverá ser alterado em 
conformidade, de modo a que os temas sejam correctamente interligados (i.e. efeito 
horizontal da alteração).

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 77
Artigo 2, nº 2, alínea a)

a) Saúde; a) Saúde, incluindo a saúde infantil e a 
criação do programa MICE – Medicines 
Investigation for the Children of Europe 
(Investigação sobre Medicamentos para as 
Crianças da Europa) nos termos do 
Regulamento (CE) Nº …/… relativo a 
medicamentos para uso pediátrico e que 
altera o Regulamento (CEE)Nº 1768/92 do 
Conselho, a Directiva 2001/83/CE e o 
Regulamento (CE) Nº 726/2004;

Or. fr

Justificação

É importante insistir na posição do Parlamento a favor da criação do programa MICE no 
âmbito do sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 78
Artigo 2, nº 2, alínea h)

h) Ciências socioeconómicas e ciências 
humanas

h) Ciências e ciências humanas 

Or. pl
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Justificação

A disposição proposta é mais simples e abrange todos os objectivos científicos. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 79
Artigo 2, nº 4

4. Pessoas: reforço, a nível quantitativo e 
qualitativo, do potencial humano no domínio 
da investigação e tecnologia na Europa.

4. Pessoas: reforço, a nível quantitativo e 
qualitativo, do potencial humano no domínio 
da investigação e tecnologia na Europa. A 
este respeito, poderá considerar-se a 
hipótese de adopção de medidas de 
harmonização fiscal, a nível comunitário, 
que abranjam os investigadores. 

Or. fr

Justificação

A UE está justificadamente preocupada com a “fuga de cérebros” para a Ásia e a América, 
onde as condições são mais atraentes. O Conselho poderá adoptar, seguramente, medidas 
específicas de harmonização fiscal para os investigadores dos sectores público e privado.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 80
Artigo 2, nº 5

5. Capacidades: apoio a aspectos-chave das 
capacidades europeias de investigação e 
inovação, como infra-estruturas de 
investigação, agregados regionais centrados 
na investigação, desenvolvimento de todo o 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da 
Comunidade, investigação em benefício das 
pequenas e médias empresas (PME), 
questões de “ciência na sociedade” e 
actividades horizontais de cooperação 
internacional.  

5. Capacidades: apoio a aspectos-chave das 
capacidades europeias de investigação e 
inovação, como infra-estruturas de 
investigação, agregados regionais centrados 
na investigação, desenvolvimento de todo o 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da 
Comunidade, incluindo centros de 
investigação locais; investigação em 
benefício das pequenas e médias empresas 
(PME), questões de “ciência na sociedade” e 
actividades horizontais de cooperação
internacional e assistência aos intercâmbios 
científicos entre as regiões ultraperiféricas 
da UE.

Or. pl
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Justificação

A necessidade de cooperação e de intercâmbios científicos entre os centros de investigação 
das regiões ultraperiféricas da UE deverá ser tomada em consideração. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 81
Artigo 6

Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do sétimo 
programa-quadro serão realizadas no 
respeito dos princípios éticos fundamentais.

.

Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do sétimo 
programa-quadro serão realizadas em 
benefício dos seres humanos e do seu 
desenvolvimento no respeito dos princípios 
éticos fundamentais.

Or. pl

Justificação

As actividades de investigação não devem conduzir a um aumento do desemprego entre os 
cidadãos da UE nem causar danos a seres humanos, como acontece no caso da clonagem e 
da investigação pré-natal, etc. 

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 82
Artigo 6

Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do sétimo 
programa-quadro serão realizadas no 
respeito dos princípios éticos fundamentais.

.

Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do sétimo 
programa-quadro serão realizadas no 
respeito dos princípios éticos fundamentais, 
nomeadamente os enunciados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
na Convenção do Conselho da Europa 
sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina e na Declaração Universal 
sobre Bioética e Direitos Humanos da 
UNESCO.

Or. it

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 83
Artigo 7, nº 1
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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 2009, 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 através da elaboração de um 
relatório independente.

Or. pt

Justificação

Tendo em conta que a agenda de IDT está em constante evolução, é necessário proceder a 
um acompanhamento reforçado do sétimo Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 84
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 3

Os nove temas seleccionados para a acção da 
UE são os seguintes:

Os dez temas seleccionados para a acção da 
UE são os seguintes:

Or. fr

Justificação

O objectivo desta alteração é garantir a coerência com a alteração seguinte.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 85
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 3, alínea 1

1) Saúde; 1) Saúde, incluindo a saúde infantil e a 
criação do programa MICE – Medicines 
Investigation for the Children of Europe 
(Investigação sobre Medicamentos para as 
Crianças da Europa) nos termos do 
Regulamento (CE) Nº …/… relativo a 
medicamentos para uso pediátrico e que 
altera o Regulamento (CEE)Nº 1768/92 do 
Conselho, a Directiva 2001/83/CE e o 
Regulamento (CE) Nº 726/2004;

Or. fr
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Justificação

É importante insistir na posição do Parlamento a favor da criação do programa MICE no 
âmbito do sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 86
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 3, alínea 9 bis (novo)

(9 bis) Criação de uma plataforma de 
intercâmbio entre os criadores e a 
indústria.

Or. fr

Justificação

Na UE é frequente encontrar inovações inacabadas concebidas por investigadores ou 
empresários europeus. Por razões estruturais, financeiras ou outras, os criadores não 
dispõem dos recursos necessários para continuarem a desenvolver as suas ideias. Trata-se de 
um desperdício deplorável, pois em muitos casos não sabem a quem recorrer para transmitir 
o seu processo a uma entidade que o possa incorporar numa investigação mais alargada ou 
convertê-lo numa aplicação prática industrial. A UE deve construir as pontes necessárias 
para ligar os criadores à indústria. 

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 87
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 5

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas.

Será dada especial atenção a áreas científicas 
prioritárias que abranjam vários temas, como 
as ciências e tecnologias marinhas, com base 
na coordenação e na obtenção de 
resultados que permitam estruturar uma 
política europeia nessa área.

Or. pt

Justificação

A União Europeia necessita da estruturação de uma verdadeira política europeia das 
ciências e tecnologias marinhas.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 88
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 5 bis (novo)
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A participação das pequenas e médias 
empresas (PMEs), em particular as PMEs 
baseadas no conhecimento, deve ser 
assegurada através de medidas de apoio 
concretas, acompanhadas de uma 
monitorização quantitativa e qualitativa dos 
objectivos alcançados.

Or. pt

Justificação

Considerando o papel fundamental que as PMEs desempenham na inovação e no aumento da 
competitividade, é necessário assegurar e avaliar a seu contributo no âmbito do 
programa-quadro.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 89
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 5 ter (novo)

Devem ser apoiadas as iniciativas que 
visem a promoção do diálogo científico e a 
difusão de resultados a um público mais 
vasto possível, para além da comunidade 
científica, valorizando o papel da sociedade 
civil na investigação;  a dimensão da 
igualdade dos géneros deve ser promovida 
a todos os níveis da investigação.

Or. pt

Justificação

É necessário desenvolver uma sociedade baseada no conhecimento em que o potencial das 
mulheres seja plenamente aproveitado. 

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 90
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 7

Em especial no caso de matérias de 
relevância industrial, os tópicos foram 
identificados com base, entre outras fontes, 
no trabalho das diferentes “plataformas 

Em especial no caso de matérias de 
relevância industrial, os tópicos foram 
identificados com base, entre outras fontes, 
no trabalho das diferentes “plataformas 
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tecnológicas europeias” criadas em domínios 
em que a competitividade, o crescimento 
económico e o bem-estar da Europa 
dependem de importantes progressos em 
investigação e tecnologia de médio a longo 
prazo. As plataformas tecnológicas 
europeias reúnem partes interessadas, sob a 
liderança da indústria, com vista a definir e 
implementar uma agenda estratégica de 
investigação. O presente Programa-Quadro 
contribuirá para a realização destas 
agendas estratégicas de investigação na 
medida em que estas apresentem um 
verdadeiro valor acrescentado europeu.

tecnológicas europeias” criadas em domínios 
em que a competitividade, o crescimento 
económico e o bem-estar da Europa 
dependem de importantes progressos em 
investigação e tecnologia de médio a longo 
prazo. As plataformas tecnológicas 
europeias reúnem partes interessadas, sob a 
liderança da indústria, com vista a definir e 
implementar uma agenda estratégica de 
investigação. 

Or. pt

Justificação

Não deve ser missão do Programa-Quadro servir as agendas estratégicas da indústria.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 91
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 10

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a nível 
dos decisores políticos, em todas as áreas 
temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e de 
informação, em especial o CORDIS. Serão 
realizadas acções de apoio à inovação no 
âmbito do Programa “Competitividade e 
Inovação”. Será também prestado apoio a 
iniciativas destinadas a estabelecer o diálogo 
sobre questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 
científicas. Serão tidos em consideração os 
princípios éticos e as questões de género. 

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a nível 
dos decisores políticos, em todas as áreas 
temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e de 
informação, em especial o CORDIS. Serão 
realizadas acções de apoio à inovação no 
âmbito do Programa “Competitividade e 
Inovação”. Será também prestado apoio a 
iniciativas destinadas a estabelecer o diálogo 
sobre questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 
científicas. Os princípios éticos, as questões 
de acessibilidade e as questões de género 
serão devida e horizontalmente tidos em 
consideração em todos os temas de 
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investigação pertinentes.

Or. en

Justificação

De outro modo, as tecnologias inovadoras criarão novas barreiras a muitos cidadãos 
europeus; ao passo que, se essas questões forem tidas em consideração na fase de concepção, 
garantir-se-á uma total acessibilidade com um investimento limitado (normalmente 2-4% do 
orçamento global de cada novo projecto).

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 92
Anexo I, Parte I, "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 1

Num número limitado de casos, o âmbito de 
um objectivo de IDT e a escala dos recursos 
envolvidos justificam a criação de parcerias 
dos sectores público e privado a longo prazo, 
sob a forma de iniciativas tecnológicas 
conjuntas. Estas iniciativas, principalmente 
resultantes do trabalho das plataformas 
tecnológicas europeias e abrangendo um 
aspecto ou um pequeno número de aspectos 
seleccionados da investigação no respectivo 
domínio, combinarão o investimento do 
sector privado e o financiamento público 
nacional e europeu, incluindo subvenções do 
Programa-Quadro de Investigação e 
financiamentos sob a forma de empréstimos 
do Banco Europeu de Investimento. As 
iniciativas tecnológicas conjuntas podem ser 
aprovadas com base no artigo 171.º do 
Tratado (podendo incluir a criação de 
empresas comuns) ou nas decisões dos 
programas específicos, de acordo com o 
estabelecido no artigo 166.º do Tratado.

Num número limitado de casos, o âmbito de 
um objectivo de IDT e a escala dos recursos 
envolvidos justificam a criação de parcerias 
dos sectores público e privado a longo prazo, 
sob a forma de iniciativas tecnológicas 
conjuntas. Estas iniciativas, principalmente 
resultantes do trabalho das plataformas 
tecnológicas europeias e abrangendo um 
aspecto ou um pequeno número de aspectos 
seleccionados da investigação no respectivo 
domínio, combinarão o investimento do 
sector privado e o financiamento público 
nacional e europeu, incluindo subvenções do 
Programa-Quadro de Investigação e 
financiamentos sob a forma de empréstimos 
do Banco Europeu de Investimento. As 
iniciativas tecnológicas conjuntas podem ser 
aprovadas com base no artigo 171.º do 
Tratado (podendo incluir a criação de 
empresas comuns) ou nas decisões dos 
programas específicos, de acordo com o 
estabelecido no artigo 166.º do Tratado. 
Cada iniciativa tecnológica conjunta deve 
ser aprovada por uma decisão individual do 
Conselho, tendo como objectivo garantir 
uma maior equidade, aos níveis económico 
e tecnológico, entre os diversos 
Estados-Membros.

Or. pt
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Justificação

O apoio a este tipo de estruturas não deverá contribuir para o aumento das disparidades 
tecnológicas e económicas entre os Estados-Membros.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 93
Anexo I, Parte I, "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 3

Será dada especial atenção à coerência e 
coordenação globais entre iniciativas 
tecnológicas conjuntas e programas e 
projectos nacionais nos mesmos domínios.
.

Será dada especial atenção à participação 
das PME e dos institutos de investigação 
nessas iniciativas e à coerência e 
coordenação globais entre iniciativas 
tecnológicas conjuntas e programas e 
projectos nacionais nos mesmos domínios. 

Or. en

Justificação

A participação das PME nas iniciativas tecnológicas conjuntas é realmente importante, mas 
a participação dos institutos de investigação não é menos importante para garantir que a 
investigação financiada pelo Estado não serve apenas os interesses industriais mas também o 
interesse societal e público. De outro modo, as iniciativas tecnológicas conjuntas lideradas 
pela indústria podem descurar, por exemplo, a segurança do tráfego, sacrificando o conforto 
do condutor e a melhoria das escalas.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 94
Anexo I, Parte I, "Cooperação internacional", parágrafo 1, subponto 2

• acções de cooperação específicas em cada 
área temática, dirigidas a países terceiros em 
casos de interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. Estreitamente 
associadas a acordos de cooperação 
bilaterais ou a diálogos multilaterais entre a 
UE e estes países ou grupos de países, estas 
acções constituirão instrumentos 
privilegiados para a implementação da 
cooperação entre a UE e estes países. Essas 
acções são, em especial: acções destinadas a 
reforçar as capacidades de investigação dos 
países candidatos à adesão, bem como de 
países vizinhos e actividades de cooperação 
que visem países em desenvolvimento e 
emergentes, incidindo nas suas necessidades 

• acções de cooperação específicas em cada 
área temática, dirigidas a países terceiros em 
casos de interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. Estreitamente 
associadas a acordos de cooperação 
bilaterais ou a diálogos multilaterais entre a 
UE e estes países ou grupos de países, estas 
acções constituirão instrumentos 
privilegiados para a implementação da 
cooperação entre a UE e estes países. Essas 
acções são, em especial: acções destinadas a 
reforçar as capacidades de investigação dos 
países candidatos à adesão, bem como de 
países vizinhos e actividades de cooperação 
que visem países em desenvolvimento e 
emergentes, incidindo nas suas necessidades 
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particulares em domínios como a saúde, a 
agricultura, a pesca e o ambiente, e 
implementadas em condições financeiras 
adaptadas às suas capacidades.

particulares em domínios como a saúde, a 
agricultura, a pesca, os transportes, as 
comunicações e o ambiente, e 
implementadas em condições financeiras 
adaptadas às suas capacidades.

Or. en

Justificação

É importante acrescentar os ¨transportes e comunicações¨ como potenciais domínios de 
cooperação internacional, uma vez que muitos países em desenvolvimento e emergentes 
carecem desse tipo de infra-estruturas e estão, por isso, isolados. O desenvolvimento de 
corredores físicos e digitais para esses países beneficiá-los-á (quebrando o seu isolamento), 
beneficiando simultaneamente a indústria europeia (que participa no desenvolvimento das 
infra-estruturas em causa).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 95
Anexo I, Parte I, "Cooperação internacional", parágrafo 1, subponto 2

• acções de cooperação específicas em cada 
área temática, dirigidas a países terceiros em 
casos de interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. Estreitamente 
associadas a acordos de cooperação 
bilaterais ou a diálogos multilaterais entre a 
UE e estes países ou grupos de países, estas 
acções constituirão instrumentos 
privilegiados para a implementação da 
cooperação entre a UE e estes países. Essas 
acções são, em especial: acções destinadas a 
reforçar as capacidades de investigação dos 
países candidatos à adesão, bem como de 
países vizinhos e actividades de cooperação 
que visem países em desenvolvimento e 
emergentes, incidindo nas suas necessidades 
particulares em domínios como a saúde, a 
agricultura, a pesca e o ambiente, e 
implementadas em condições financeiras 
adaptadas às suas capacidades.

• acções de cooperação específicas em cada 
área temática, dirigidas a países terceiros em 
casos de interesse mútuo na cooperação em 
determinados tópicos. Estreitamente 
associadas a acordos de cooperação 
bilaterais ou a diálogos multilaterais entre a 
UE e estes países ou grupos de países, estas 
acções constituirão instrumentos 
privilegiados para a implementação da 
cooperação entre a UE e estes países. Essas 
acções são, em especial: acções destinadas a 
reforçar as capacidades de investigação dos 
países candidatos à adesão, bem como de 
países vizinhos e actividades de cooperação 
que visem países em desenvolvimento e 
emergentes, incidindo nas suas necessidades 
particulares em domínios como a saúde, com 
particular ênfase nas doenças órfãs e 
descuradas, a agricultura, a pesca e o 
ambiente, e implementadas em condições 
financeiras adaptadas às suas capacidades.

Or. nl
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Justificação

Deve dar-se mais atenção às doenças órfãs e descuradas.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 96
Anexo I, Parte I, "Cooperação internacional", parágrafo 1, subponto 2 bis (novo)

• Medidas especiais da União Europeia 
para ajudar os países em 
desenvolvimento a enfrentar os graves 
problemas que actualmente os afligem, 
sobretudo devido à falta de inovação no 
domínio dos medicamentos, das vacinas 
e dos diagnósticos.
Urge que a União Europeia tome as 
medidas necessárias para estimular a 
inovação, tendo em conta a experiência 
adquirida com as iniciativas já levadas 
a cabo por parcerias entre o sector 
público e o sector privado, bem como 
por organizações sem fins lucrativos, 
para relançar a investigação e 
desenvolver novos produtos 
farmacêuticos e, em especial, para:
− utilizar a actual capacidade científica 
da União na investigação farmacêutica 
e no domínio das doenças descuradas;
− favorecer as transferências de 
tecnologia para os países terceiros 
particularmente afectados por doenças 
tropicais;
− ajudar os países terceiros a 
desenvolverem a sua capacidade de 
investigação para poderem responder 
melhor às suas necessidades 
específicas;
− implementar acções de investigação e 
desenvolvimento destinadas a combater 
as doenças descuradas, consolidar e 
reforçar os esforços a nível europeu, 
criar redes de excelência científica, 
gerir e coordenar a política europeia e 
identificar os melhores recursos 
humanos, científicos e tecnológicos 
disponíveis no domínio das doenças 
descuradas.
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Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 97
Anexo I, Parte I, Secção "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 física e mental 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. 

Or. en

Justificação

É importante realçar a saúde mental a par da saúde física como um dos objectivos do sétimo 
programa-quadro.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 98
Anexo I, Parte I, Secção "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, 

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, e 
doenças órfãs e descuradas como a 
tuberculose e a malária. 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 
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bem como em sistemas sustentáveis e 
eficientes de cuidados de saúde.

saúde e de profilaxia, em ferramentas e 
tecnologias de diagnóstico, bem como em 
sistemas sustentáveis e eficientes de 
cuidados de saúde.

Or. nl

Justificação

Deve dar-se mais atenção ao tratamento e à prevenção de doenças órfãs e descuradas como 
a tuberculose, a malária, etc.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 99
Anexo I, Parte I, Secção "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, em 
ferramentas e tecnologias de diagnóstico, 
tecnologias para o envelhecimento com 
saúde bem como em sistemas sustentáveis, 
acessíveis e eficientes de cuidados de saúde
e de assistência social.

Or. en

Justificação

O aumento da investigação relacionada com a qualidade de vida no domínio de investigação 
da Saúde é importante. Como o sexto programa-quadro demonstrou, nem todos os problemas 
de saúde e envelhecimento da população podem ser resolvidos pela investigação genética e 
farmacêutica. Outras tecnologias e instrumentos, como a neurociência, as tecnologias de 
reabilitação, a utilização de baterias de testes neuropsicológicos, etc., podem complementar 
as soluções médicas de base, proporcionando um grande valor acrescentado. As questões de 
acessibilidade também têm uma importância fundamental para a investigação médica e 
devem ser explicitamente mencionadas. Os resultados clínicos podem ser úteis à prática 
clínica, mas também à prática não-clínica, isto é, podem apoiar a integração dos idosos ou 
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doentes nas actividades quotidianas (como viver autonomamente, conduzir, ir às compras, 
etc.). Este tipo de benefício não deve ser totalmente excluído do domínio de investigação da 
Saúde.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 100
Anexo I, Parte I, Secção "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 
contribuição para o bom funcionamento do 
sector da saúde na Europa, apoiando 
simultaneamente a competitividade das 
empresas associadas ao sector, sem 
negligenciar questões de saúde globais, 
incluindo epidemias emergentes e as 
doenças descuradas. A investigação visará 
quer a prevenção das doenças quer a 
actualização de medicamentos e tratamentos 
eficazes, garantindo também um acesso 
vasto e equitativo aos resultados da 
investigação financiada com fundos 
públicos. 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. 

Or. fr

Justificação

O programa deve contribuir não só para a saúde dos cidadãos europeus, mas também para 
melhorar as actividades do sector da saúde na Europa: reforçar a competitividade dos 
sectores relacionados com a saúde não deve ser o único objectivo. Para além das “novas” 
epidemias, é necessário dar ênfase ao tratamento das doenças “descuradas” que afectam os 
países menos desenvolvidos e recebem uma atenção insuficiente da indústria farmacêutica. 
Também deve ser assegurado o acesso de todos os interessados aos resultados da 
investigação financiada através de fundos públicos, pois esta é a melhor forma de responder 
a determinadas situações e necessidades de saúde que actualmente não estão satisfeitas, e de 
realizar o objectivo de melhorar a protecção sanitária para todos, tanto na Europa como no 
resto do mundo.
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Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 101
Anexo I, Parte I, Secção "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 
contribuição para o desempenho do sector
europeu da saúde (incluindo um aumento 
da sua competitividade em termos sociais), 
sem negligenciar questões de saúde globais, 
incluindo epidemias emergentes e doenças 
descuradas. A investigação será orientada 
tanto para a prevenção das doenças como 
para o desenvolvimento de tratamentos e 
produtos farmacêuticos eficazes, com a 
concessão de um acesso equitativo aos 
resultados da investigação. A ênfase será 
colocada na investigação translacional 
(transposição de descobertas da investigação 
fundamental para aplicações a nível clínico 
e da população), 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.

Or. it

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 102
Anexo I, Parte I, Secção "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 

A investigação clínica de muitas doenças 
(por exemplo, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, 
doenças mentais e neurológicas, em especial 
as ligadas ao envelhecimento como as 
doenças de Alzheimer e Parkinson e 
doenças não transmissíveis das crianças), 
implica a realização de ensaios 
internacionais multicêntricos para a 
obtenção do número necessário de doentes 
num curto espaço de tempo. A investigação 
epidemiológica destinada a identificar os 
factores determinantes das doenças a níveis 
que vão desde o molecular ao social exige 
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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.

uma larga diversidade de populações e de 
redes internacionais para chegar a 
conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras e a 
realização de investigação epidemiológica 
sobre essas doenças 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, incluindo bancos 
públicos de células estaminais extraídas do 
sangue do cordão umbilical.

Or. it

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 103
Anexo I, Parte I, Secção "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, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças reumáticas, 
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. 
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Or. en

Justificação

As doenças reumáticas têm uma prevalência elevada em todo o mundo e são responsáveis por 
40 a 50% das doenças profissionais na Europa. Em consequência, é urgentemente necessária 
uma maior investigação sobre essas doenças a nível europeu. 

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 104
Anexo I, Parte I, Secção "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, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças reumáticas, 
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. en

Justificação

As doenças reumáticas são uma das principais causas dos encargos com a doença a nível 
europeu e estima-se que originem perdas superiores a 2% do PNB anual, figurando entre os 
grupos de doenças com maior prevalência na Europa. Aproximadamente um terço da 
população europeia, isto é, cerca de 100 milhões de pessoas, sofre de uma doença reumática 
em algum momento da sua vida. Um em cinco europeus é submetido a um tratamento de 
longa duração devido ao reumatismo e à artrite, sendo afectadas pessoas de todas as faixas 
etárias e de ambos os sexos. As doenças reumáticas são uma importante causa de perda 
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capacidade de trabalho, constituindo a causa mais comum de problemas de saúde que 
limitam a capacidade de trabalho e representando 40 a 50% das doenças profissionais.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 105
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 3

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar todo 
o partido dos sucessos em investigação 
clínica. As PME com base na investigação 
são os principais motores económicos das 
indústrias de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas. 
Embora a Europa conte actualmente com 
mais empresas de biotecnologia que os 
EUA, a maior parte delas são de pequena 
dimensão e o seu grau de maturidade é 
menor que o das suas concorrentes. Os 
esforços de investigação dos sectores 
público e privado a nível da UE facilitarão o 
seu desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa).

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar todo 
o partido dos sucessos em investigação 
clínica. A este respeito, é desejável 
incentivar a criação do programa MICE –
Medicines Investigation for the Children of 
Europe (Investigação sobre Medicamentos 
para as Crianças da Europa) nos termos do 
Regulamento (CE) Nº …/… relativo a 
medicamentos para uso pediátrico e que 
altera o Regulamento (CEE)Nº 1768/92 do 
Conselho, a Directiva 2001/83/CE e o 
Regulamento (CE) Nº 726/2004. As PME 
com base na investigação são os principais 
motores económicos das indústrias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas. Embora a 
Europa conte actualmente com mais 
empresas de biotecnologia que os EUA, a 
maior parte delas são de pequena dimensão e 
o seu grau de maturidade é menor que o das 
suas concorrentes. Os esforços de 
investigação dos sectores público e privado a 
nível da UE facilitarão o seu 
desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa). 

Or. fr
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Justificação

É importante insistir na posição do Parlamento a favor da criação do programa MICE no 
âmbito do sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 106
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 3

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar todo 
o partido dos sucessos em investigação 
clínica. As PME com base na investigação 
são os principais motores económicos das 
indústrias de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas. 
Embora a Europa conte actualmente com 
mais empresas de biotecnologia que os 
EUA, a maior parte delas são de pequena 
dimensão e o seu grau de maturidade é 
menor que o das suas concorrentes. Os 
esforços de investigação dos sectores 
público e privado a nível da UE facilitarão o 
seu desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa).

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar todo 
o partido dos sucessos em investigação 
clínica. As PME com base na investigação 
são os principais motores económicos das 
indústrias de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas. 
Embora a Europa conte actualmente com 
mais empresas de biotecnologia que os 
EUA, a maior parte delas são de pequena 
dimensão e o seu grau de maturidade é 
menor que o das suas concorrentes. Os 
esforços de investigação dos sectores 
público e privado a nível da UE facilitarão o 
seu desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa). A 
investigação e inovação europeias no 
domínio das estratégias de ensaio 
alternativas e, em especial, dos métodos 
sem recurso a animais, garantirão uma 
liderança global na resposta às 
preocupações do público e dos 
intervenientes relativamente à utilização 
continuada de animais na investigação 
biomédica e poderão constituir, além disso, 
um mercado para os sectores industriais.
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Or. en

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 107
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 3

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar 
todo o partido dos sucessos em investigação 
clínica. As PME com base na investigação 
são os principais motores económicos das 
indústrias de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas. 
Embora a Europa conte actualmente com 
mais empresas de biotecnologia que os 
EUA, a maior parte delas são de pequena 
dimensão e o seu grau de maturidade é 
menor que o das suas concorrentes. Os 
esforços de investigação dos sectores 
público e privado a nível da UE facilitarão o 
seu desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa).

Uma sólida investigação biomédica à escala 
da UE contribuirá para melhorar a saúde e 
para reforçar a competitividade das 
indústrias europeias de biotecnologias 
aplicadas aos cuidados de saúde e de 
tecnologias médicas e farmacêuticas. As 
PME com base na investigação são os 
principais motores económicos das 
indústrias de biotecnologias aplicadas aos 
cuidados de saúde e de tecnologias médicas. 
Embora a Europa conte actualmente com 
mais empresas de biotecnologia que os 
EUA, a maior parte delas são de pequena 
dimensão e o seu grau de maturidade é 
menor que o das suas concorrentes. Os 
esforços de investigação dos sectores 
público e privado a nível da UE facilitarão o 
seu desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o desenvolvimento 
de novas normas e padrões, com vista a 
estabelecer um quadro legislativo adequado 
para novas tecnologias médicas (por 
exemplo, medicina regenerativa). Em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade, o financiamento da 
investigação comunitária concentrar-se-á 
na investigação sobre células estaminais 
adultas e células estaminais do cordão 
umbilical e não impedirá que os embriões 
excedentários que deverão ser destruídos 
sejam utilizados para a investigação de 
tratamentos. Nos termos do artigo 18º da 
Convenção do Conselho da Europa sobre 
os Direitos do Homem e a Biomedicina 
(Convenção de Oviedo de 1997), não 
podem ser produzidos embriões para fins de 
investigação.

Or. it
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Justificação

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em Nice (França) no dia 
7 de Dezembro de 2000, proíbe explicitamente as práticas eugénicas e a clonagem 
reprodutiva, mas não faz qualquer observação explícita à investigação em embriões 
(artigo 3º)
– "(...) de acordo com as convenções internacionais e códigos de conduta relevantes, 
nomeadamente, 
(…) a Convenção do Conselho da Europa sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, 
assinada em Oviedo em 4 de Abril de 1997, e o Protocolo Adicional sobre a Proibição da 
Clonagem de Seres Humanos, assinado em Paris em 12 de Janeiro de 1998”

Fonte: Documento de Trabalho Interno da Comissão “Relatório sobre a investigação em 
matéria de células estaminais de embriões humanos”, Bruxelas, 3.4.2003 SEC(2003) 441.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 108
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 4

As actividades a apoiar, que incluem 
investigação essencial para as necessidades 
da política neste domínio, são indicadas a 
seguir. Duas questões estratégicas − a saúde 
infantil e a saúde dos idosos – serão tratadas 
em todas as actividades. Quando relevante, 
serão apoiadas as agendas de investigação 
estabelecidas pelas plataformas tecnológicas 
europeias, como a relativa a medicinas 
inovadoras. Em complemento destas e a fim 
de responder a novas necessidades das 
políticas, poderão ser apoiadas acções 
suplementares, por exemplo em relação a 
questões de política de saúde e de saúde e 
segurança no trabalho.

As actividades a apoiar, que incluem 
investigação essencial para as necessidades 
da política neste domínio, são indicadas a 
seguir. As questões estratégicas − a saúde 
infantil e a saúde dos idosos e a melhoria da 
qualidade de vida através da investigação 
no domínio da reabilitação − serão objecto 
de uma atenção específica e tratadas em 
todas as actividades. Quando relevante, 
serão apoiadas as agendas de investigação 
estabelecidas pelas plataformas tecnológicas 
europeias, como a relativa a medicinas 
inovadoras. Em complemento destas e a fim 
de responder a novas necessidades das 
políticas, poderão ser apoiadas acções 
suplementares, por exemplo em relação a 
questões de política de saúde e de saúde e 
segurança no trabalho.

Or. en

Justificação

O aumento da investigação relacionada com a qualidade de vida no domínio de investigação 
da Saúde é importante. Como o sexto programa-quadro demonstrou, nem todos os problemas 
de saúde e envelhecimento da população podem ser resolvidos pela investigação genética e 
farmacêutica. Outras tecnologias e instrumentos, como a neurociência, as tecnologias de 
reabilitação, a utilização de baterias de testes neuropsicológicos, etc., podem complementar 
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as soluções médicas de base, proporcionando um grande valor acrescentado. As questões de 
acessibilidade também têm uma importância fundamental para a investigação médica e 
devem ser explicitamente mencionadas. Os resultados clínicos podem ser úteis à prática 
clínica, mas também à prática não-clínica, isto é, podem apoiar a integração dos idosos ou 
doentes nas actividades quotidianas (como viver autonomamente, conduzir, ir às compras, 
etc.). Este tipo de benefício não deve ser totalmente excluído do domínio de investigação da 
Saúde.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis e Péter Olajos

Alteração 109
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 1

− Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: para catalisar progressos 
experimentais em investigação biomédica 
pela promoção da geração, normalização, 
aquisição e análise de dados.

− Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: para catalisar progressos 
experimentais em investigação biomédica 
pela promoção da geração, normalização, 
aquisição e análise de dados. Juntamente 
com a investigação fundamental no 
domínio da neurobiologia e da biologia 
comportamental, da genética e da 
genómica para a saúde humana e animal.

Or. en

Justificação
A investigação actual provou que é necessário investir na investigação fundamental no 
domínio da neurociência, como pedra angular da biociência e do conhecimento dos seres 
humanos.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 110
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 2

− Detecção, diagnóstico e monitorização: 
com ênfase em abordagens não-invasivas ou 
minimamente invasivas.

− Detecção, diagnóstico e monitorização: 
com ênfase em abordagens não-invasivas ou 
minimamente invasivas. Deve dar-se 
prioridade às ferramentas de diagnóstico 
directamente relacionadas com o 
tratamento.

Or. en
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Justificação

Nas doenças genéticas, sobretudo, mas também noutras doenças, o diagnóstico progrediu 
enormemente nos últimos anos, em especial devido à sequenciação do ADN, existindo um 
grande fosso entre o diagnóstico e o tratamento. Para o doente é, sem dúvida, importante 
dispor não só de um diagnóstico mas também de tratamento. É por isso que as actividades de 
investigação que abordem este problema devem tornar-se prioritárias.

Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 111
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 3

− Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: para desenvolver e 
validar marcadores biológicos, métodos e 
modelos in vivo e in vitro, incluindo 
simulação e farmacogenómica, visando 
abordagens e alternativas aos ensaios em 
animais.

− Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: para desenvolver e 
validar marcadores biológicos, métodos e 
modelos in vitro, incluindo simulação e 
farmacogenómica, visando abordagens e 
outras alternativas aos ensaios em animais, 
em particular para substituir a utilização de 
primatas não humanos.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os requisitos do Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais e 
a grande preocupação do público europeu a respeito dos ensaios em animais, é inaceitável 
que a União Europeia financie o desenvolvimento de métodos e modelos de ensaio in vivo. 
Nos termos do artigo 23º da Directiva 86/609/CEE do Conselho e do nº 2, alíneas a) e b), do 
artigo 7º do sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, a UE  deve 
desenvolver e validar alternativas aos ensaios em animais. Além disso, a Comissão Europeia 
e o Conselho afirmaram repetidamente o seu empenhamento em reduzir e substituir a 
utilização de primatas não humanos na investigação, por exemplo no Preâmbulo à Decisão 
1999/575/CE do Conselho relativa à Convenção Europeia sobre a protecção dos animais 
utilizados na investigação. Este empenhamento deve reflectir-se, por isso, no financiamento 
comunitário ao abrigo do programa-quadro.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 112
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 4
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– Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: para consolidar e garantir um 
maior desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com aplicação 
potencial em muitas doenças e perturbações.

– Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: para consolidar e garantir um 
maior desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com aplicação 
potencial em muitas doenças e perturbações, 
incluindo as que afectam as crianças.

Or. fr

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis e Péter Olajos

Alteração 113
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 2 bis (novo)

− Etologia humana. Estudo do Homem e 
do ambiente urbano, natural e cultural.

Or. es

Justificação

O conhecimento do

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 114
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 3

–  Investigação translacional em doenças 
infecciosas: para estudar a resistência a 
medicamentos antimicrobianos, as ameaças 
globais constituídas pela HIV/SIDA, malária 
e tuberculose, bem como epidemias 
emergentes (por exemplo, síndrome 
respiratória aguda (SRA) e gripe altamente 
patogénica).

–  Investigação translacional em doenças 
infecciosas: para estudar a resistência a 
medicamentos antimicrobianos, as ameaças 
globais constituídas pela HIV/SIDA, malária 
e tuberculose, e outras doenças descuradas 
como a doença do sono (tripanossomíase 
africana humana), a doença de Chagas, a 
úlcera de Buruli e a leishmaniose, bem 
como epidemias emergentes (por exemplo, 
síndrome respiratória aguda (SRA) e gripe 
altamente patogénica).

Or. it
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Justificação

A proposta ignora muitas doenças infecciosas importantes que afectam milhões de pessoas 
nos países em desenvolvimento. Os tratamentos actualmente disponíveis para as doenças 
tropicais associadas à pobreza, como a tripanossomíase africana humana, a leishmaniose, a 
doença de Chagas e a úlcera de Buruli são muitas vezes desactualizados, tóxicos e difíceis de 
administrar. A Resolução aprovada em 19 de Fevereiro de 2004 pela Assembleia Paritária 
ACP-UE identificou a necessidade de relançar a investigação e o desenvolvimento de novos 
medicamentos eficazes, fáceis de utilizar e comercializados a preços acessíveis nos países em 
desenvolvimento.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 115
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 3

– Investigação translacional em doenças 
infecciosas: para estudar a resistência a 
medicamentos antimicrobianos, as ameaças 
globais constituídas pela HIV/SIDA, malária 
e tuberculose, bem como epidemias 
emergentes (por exemplo, síndrome 
respiratória aguda (SRA) e gripe altamente 
patogénica).

– Investigação translacional em doenças 
infecciosas: para estudar a resistência a 
medicamentos antimicrobianos, as ameaças 
globais constituídas pela HIV/SIDA, malária 
e tuberculose, bem como epidemias 
emergentes (por exemplo, síndrome 
respiratória aguda (SRA) e gripe altamente 
patogénica) e doenças descuradas.

Or. en

Justificação

Há muitas doenças que afectam essencialmente os países em desenvolvimento e que são 
descuradas em termos de investigação translacional. Deve dar-se ênfase às doenças 
descuradas, uma vez que não estão abrangidas pelos esforços de investigação e 
desenvolvimento da indústria farmacêutica.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 116
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4

– Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, diabetes/obesidade, 
doenças raras e outras doenças crónicas (por 
exemplo, osteoartrite): para desenvolver 
estratégias centradas no doente, desde a 
prevenção ao diagnóstico e tratamento, 

– Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças pulmonares, 
doenças cardiovasculares, 
diabetes/obesidade, doenças raras, doenças 
descuradas como a tuberculose e a malária; 
e outras doenças crónicas (por exemplo, 
osteoartrite e doenças reumáticas): para 
desenvolver estratégias centradas no doente, 
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incluindo investigação clínica. desde a prevenção ao diagnóstico e 
tratamento, incluindo investigação clínica.

Or. nl

Justificação

Deve dar-se mais atenção ao tratamento e à prevenção das doenças órfãs e descuradas como 
a tuberculose, a malária, etc.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 117
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4

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

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

Or. en

Justificação

As doenças respiratórias são mais frequentes do que a diabetes e muitas outras doenças. 
Segundo a OMS, a sua incidência irá aumentar nos próximos 15 anos (Murray, Lopez, 1997).

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 118
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4

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

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

Or. en
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Justificação

As doenças reumáticas têm uma elevada prevalência em todo o mundo e são responsáveis por 
40 a 50% das doenças profissionais na Europa. Em consequência, é urgentemente necessário 
aumentar a investigação sobre estas doenças a nível europeu.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 119
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4

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

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

Or. en

Justificação

As doenças reumáticas são uma das principais causas dos encargos com a doença a nível 
europeu e estima-se que originem perdas superiores a 2% do PNB anual, figurando entre os 
grupos de doenças com maior prevalência na Europa. Aproximadamente um terço da 
população europeia, isto é, cerca de 100 milhões de pessoas, sofre de uma doença reumática 
em algum momento da sua vida. Um em cinco europeus é submetido a um tratamento de 
longa duração devido ao reumatismo e à artrite, sendo afectadas pessoas de todas as faixas 
etárias e de ambos os sexos. As doenças reumáticas são uma importante causa de perda 
capacidade de trabalho, constituindo a causa mais comum de problemas de saúde que 
limitam a capacidade de trabalho e representando 40 a 50% das doenças profissionais.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 120
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4

– Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, diabetes/obesidade, 
doenças raras e outras doenças crónicas (por 
exemplo, osteoartrite): para desenvolver 
estratégias centradas no doente, desde a 
prevenção ao diagnóstico e tratamento, 

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

Or. en

Justificação

Aproximadamente um terço da população europeia, isto é, cerca de 100 milhões de pessoas, 
sofre de uma doença reumática em algum momento da sua vida. As doenças reumáticas são a 
causa mais comum de problemas de saúde que limitam a capacidade de trabalho e 
representam 40 a 50% das doenças profissionais. Globalmente, as doenças reumáticas são 
uma das principais causas dos encargos com a doença a nível europeu e estima-se que 
originem perdas superiores a 2% do PNB anual. É urgentemente necessário aumentar os 
esforços de investigação a nível europeu para combater um dos grupos de doenças mais 
dispendiosos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese e Vittorio Prodi

Alteração 121
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4 bis (novo)

− Medicina paliativa: terapia da dor e 
sintomática de doenças ainda não curáveis, 
a fim de combater os sintomas do doente da 
forma mais eficaz possível.

Or. en

Justificação

Há muitas doenças que não serão curáveis nos próximos sete a oito anos. Além disso, após a 
conclusão do sétimo programa-quadro, os seres humanos continuarão a morrer de doenças. 
O objectivo da medicina paliativa é combater o sofrimento, principalmente a dor mas 
também outros sintomas como a sede, o prurido e as náuseas, quando as causas da própria 
doença já não podem ser combatidas.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 122
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Optimização da prestação de 
cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 1

− Transposição de resultados clínicos para a 
prática clínica: para compreender o processo 
de decisão clínica e o modo de transposição 
dos resultados da investigação clínica para a 
prática clínica, incidindo especialmente nas 
especificidades relativas a crianças, 

− Transposição de resultados clínicos para a 
prática clínica: para compreender o processo 
de decisão clínica e o modo de transposição 
dos resultados da investigação clínica para a 
prática clínica, incidindo especialmente nas 
especificidades relativas a crianças, 
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mulheres e idosos. mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

Or. en

Justificação

Muitas vezes, a prestação de cuidados de saúde não é concebida de forma adequada a 
assegurar um acesso fácil por parte das pessoas com deficiência. Há falta de investigação 
sobre o modo como os cuidados de saúde chegam a esses grupos desfavorecidos, sendo 
necessários estudos nessa matéria.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 123
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", 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, incluindo análises da 
evolução de populações (por exemplo, 
envelhecimento, mobilidade e migração e 
ambiente de trabalho em mutação). 
Acesso aos cuidados de saúde por parte 
das populações desfavorecidas, incluindo 
pessoas com deficiência.

Or. en

Justificação

Muitas vezes, a prestação de cuidados de saúde não é concebida de forma adequada a 
assegurar um acesso fácil por parte das pessoas com deficiência ou pertencentes a minorias 
étnicas. Há falta de investigação sobre o modo como os cuidados de saúde chegam a esses 
grupos desfavorecidos, sendo necessários estudos nessa matéria..

Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 124
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", subponto 3 bis (novo)
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• Estratégias de ensaio alternativas e 
métodos sem recurso a animais

− Aumento da investigação com vista ao 
desenvolvimento e à validação de 
alternativas aos ensaios em animais. 
Desenvolver e validar estratégias de ensaio 
alternativas e, em especial, métodos sem 
recurso a animais na experimentação de 
vacinas para uso humano e veterinário, nos 
ensaios em matéria de segurança 
toxicológica e farmacêutica e noutros 
domínios de investigação. É necessário dar 
especial atenção à substituição da 
utilização de primatas não humanos.

Or. en

Justificação

De acordo com requisitos do Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais, do 
artigo 23º da Directiva 86/609/CEE do Conselho e do nº 2, alíneas a) e b), do artigo 7º do 
sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente , o desenvolvimento e a 
validação de estratégias de ensaio alternativas e, em especial, dos métodos de ensaio sem 
recurso a animais devem ser incluídas nas actividades relacionadas com a investigação no 
domínio da saúde e da biomedicina.

Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 125
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 2. "Alimentação, agricultura e biotecnologias", "Objectivo"

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura 
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade e da
utilização e produção sustentáveis de 
recursos biológicos renováveis, o risco 
crescente de doenças epizoóticas e 
zoonóticas e de doenças relacionadas com a 
alimentação, ameaças à sustentabilidade e 

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura 
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade e da 
utilização e produção sustentáveis de 
recursos biológicos renováveis, o risco 
crescente de doenças epizoóticas e 
zoonóticas e de doenças relacionadas com a 
alimentação, ameaças à sustentabilidade e 
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segurança da produção agrícola e da pesca 
especialmente as resultantes das alterações 
climáticas e o aumento da procura de 
alimentos de alta qualidade, tomando em 
consideração o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais. 

segurança da produção agrícola e da pesca 
especialmente as resultantes das alterações 
climáticas e as crescentes preocupações 
com o bem-estar e a saúde dos animais na 
produção alimentar, nomeadamente no que 
diz respeito ao alojamento, à criação, à 
reprodução, ao transporte e ao abate.

Or. en

Justificação

O “aumento da procura de alimentos de alta qualidade” já está incluído no primeiro desafio, 
pelo que a última parte da frase final deve ser ali inserida. Para garantir a produção de 
alimentos mais seguros, mais saudáveis e de melhor qualidade, e responder às preocupações 
do público com o bem-estar dos animais e a origem da sua alimentação, é necessário 
aumentar a investigação sobre os efeitos dos sistemas produtivos no bem-estar dos animais e 
as formas de melhorar esse bem-estar na produção alimentar.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 126
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 3. "Tecnologias da informação e das comunicações", 

"Fundamentação", parágrafo 2

A escalada das necessidades económicas e 
societais, juntamente com a integração 
contínua das TIC e a necessidade de alargar 
ainda mais as fronteiras tecnológicas, impõe 
uma agenda de investigação cada vez mais 
vasta. Aproximar mais a tecnologia das 
pessoas e das necessidades organizacionais 
significa: ocultar a complexidade 
tecnológica e destacar as funcionalidades a 
pedido; tornar a tecnologia muito simples de 
utilizar, disponível e a custo abordável e 
proporcionar novas aplicações, soluções e 
serviços com base em TIC que sejam 
seguros, fiáveis e adaptáveis ao contexto e 
preferências dos utilizadores. Motivados 
pela procura de “mais por menos”, os 
investigadores em TIC estão envolvidos 
numa corrida global para obter uma maior 
miniaturização, dominar a convergência 
entre as tecnologias de computação, das 
comunicações e dos meios de comunicação e 
a convergência com outras ciências e 
disciplinas relevantes e criar sistemas 

A escalada das necessidades económicas e
societais, juntamente com a integração 
contínua das TIC e a necessidade de alargar 
ainda mais as fronteiras tecnológicas, impõe 
uma agenda de investigação cada vez mais 
vasta. Aproximar mais a tecnologia das 
pessoas e das necessidades organizacionais 
significa: ocultar a complexidade 
tecnológica e destacar as funcionalidades a 
pedido; tornar a tecnologia muito simples de 
utilizar, disponível e a custo abordável e
acessível a todos, incluindo pessoas com 
deficiência, e proporcionar novas 
aplicações, soluções e serviços com base em 
TIC que sejam seguros, fiáveis e adaptáveis 
ao contexto e preferências dos utilizadores. 
Motivados pela procura de “mais por 
menos”, os investigadores em TIC estão 
envolvidos numa corrida global para obter 
uma maior miniaturização, dominar a 
convergência entre as tecnologias de 
computação, das comunicações e dos meios 
de comunicação e a convergência com 
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capazes de aprender e evoluir. Destes 
diversos esforços está a emergir uma nova 
vaga de tecnologias. As actividades de 
investigação em TIC farão também 
impulsionar uma ampla gama de disciplinas 
tecnológicas e científicas como as ciências 
biológicas e da vida, a psicologia, a 
pedagogia, as ciências cognitivas e sociais.

outras ciências e disciplinas relevantes e 
criar sistemas capazes de aprender e evoluir. 
Destes diversos esforços está a emergir uma 
nova vaga de tecnologias. As actividades de 
investigação em TIC farão também 
impulsionar uma ampla gama de disciplinas 
tecnológicas e científicas como as ciências 
biológicas e da vida, a psicologia, a 
pedagogia, as ciências cognitivas e sociais.

Or. en

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência à sociedade da informação é absolutamente essencial 
para realizar os objectivos de Lisboa em matéria de inclusão social dos grupos 
desfavorecidos. Neste aspecto, o Fórum europeu das pessoas com deficiência considera que o 
programa-quadro deve adoptar uma dupla abordagem que abranja os princípios das 
tecnologias assistenciais (TA) e do Design para todos.   
Dado o ritmo acelerado da inovação e da evolução neste domínio, é essencial que a 
perspectiva e o contributo dos utilizadores com deficiência sejam horizontalmente integrados 
na maioria dos projectos relativos à sociedade da informação, tanto no que se refere às 
inovações das TIC em matéria de bens/equipamentos e serviços como na interacção entre as 
tecnologias assistenciais e o design universal. 

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 127
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 3. "Tecnologias da informação e das comunicações", 

"Fundamentação", parágrafo 4

As actividades de investigação em TIC serão 
estreitamente articuladas com acções 
políticas para a implantação das TIC e com 
medidas reguladoras no âmbito de uma 
estratégia abrangente e holística. Foram 
estabelecidas prioridades na sequência de 
vastas consultas, incluindo contributos de 
uma série de plataformas tecnológicas 
europeias e de iniciativas industriais em 
áreas como a nanoelectrónica, sistemas 
incorporados, comunicações móveis, meios 
de comunicação electrónicos, robótica e 
software, serviços e redes de computação 
(grids). 

As actividades de investigação em TIC serão 
estreitamente articuladas com acções 
políticas para a implantação das TIC e com 
medidas reguladoras no âmbito de uma 
estratégia abrangente e holística. Foram 
estabelecidas prioridades na sequência de 
vastas consultas, incluindo contributos de 
uma série de plataformas tecnológicas 
europeias e de iniciativas industriais em 
áreas como a nanoelectrónica, sistemas 
incorporados, comunicações móveis, meios 
de comunicação electrónicos, robótica e 
software, serviços e redes de computação 
(grids), e infra-estruturas relevantes 
destinadas a aumentar a capacidade 
informática da Europa a alto nível 
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(GÉANT e GRID).

Or. pt

Justificação

As redes de alta velocidade GEANT e as tecnologias GRID devem merecer o máximo apoio, 
uma vez que constituem grandes êxitos resultantes da investigação financiada ao abrigo dos 
programas-quadro e estão presentemente na vanguarda das TIC de craveira mundial – um 
estatuto que não deve ser posto em causa.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 128
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 3. "Tecnologias da informação e das comunicações", 

"Actividades", "Investigação sobre aplicações", travessão 1

– As TIC como forma de enfrentar os 
desafios societais: novos sistemas e serviços 
em áreas de interesse público que melhorem 
a qualidade, eficiência, acesso e 
inclusividade; aplicações conviviais, 
integração de novas tecnologias e iniciativas 
como a “assistência à autonomia no 
domicílio”.

– As TIC como forma de enfrentar os 
desafios societais: novos sistemas e serviços 
em áreas de interesse público que melhorem 
a qualidade, eficiência, acesso e 
inclusividade em especial no que diz 
respeito aos grupos desfavorecidos, 
incluindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência às TIC; aplicações conviviais, 
integração de novas tecnologias e iniciativas 
como a “assistência à autonomia no 
domicílio”.

Or. en

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência à sociedade da informação é absolutamente essencial 
para realizar os objectivos de Lisboa em matéria de inclusão social dos grupos 
desfavorecidos. Neste aspecto, o Fórum europeu das pessoas com deficiência considera que o 
programa-quadro deve adoptar uma dupla abordagem que abranja os princípios das 
tecnologias assistenciais (TA) e do Design para todos.

Dado o ritmo acelerado da inovação e da evolução neste domínio, é essencial que a 
perspectiva e o contributo dos utilizadores com deficiência sejam horizontalmente integrados 
na maioria dos projectos relativos à sociedade da informação, tanto no que se refere às 
inovações das TIC em matéria de bens/equipamentos e serviços como na interacção entre as 
tecnologias assistenciais e o design universal.
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Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 129
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 1

– Pressões no ambiente e no clima: 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre; medidas de adaptação e de 
atenuação; poluição do ar, solo e água; 
alterações na composição atmosférica e no 
ciclo da água; interacções entre clima, 
superfície terrestre e oceano e impactos na 
biodiversidade e nos ecossistemas.
.

– Pressões no ambiente e no clima: estudo 
da evolução do clima no passado, 
do"paleo-clima"; funcionamento do clima e 
do sistema terrestre; medidas de adaptação e 
de atenuação; poluição do ar, solo e água; 
alterações na composição atmosférica e no 
ciclo da água; interacções entre clima, 
superfície terrestre e oceano e impactos na 
biodiversidade e nos ecossistemas.

Or. pt

Justificação

O estudo da evolução dos parâmetros climáticos do passado reveste-se de extrema 
importância para a compreensão das alterações climáticas do presente, permitindo 
identificar quais as que resultam da actividade humana e as que constituem um fenómeno de 
flutuações naturais.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 130
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 1

– Pressões no ambiente e no clima: 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre; medidas de adaptação e de 
atenuação; poluição do ar, solo e água; 
alterações na composição atmosférica e no 
ciclo da água; interacções entre clima, 
superfície terrestre e oceano e impactos na 
biodiversidade e nos ecossistemas.

– Pressões no ambiente e no clima: 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre; causas de alterações climáticas, 
medidas de adaptação e de atenuação; 
poluição do ar, solo e água; alterações na 
composição atmosférica e no ciclo da água; 
interacções entre clima, superfície terrestre e 
oceano; interacção entre agricultura e 
alterações climáticas e impactos na 
biodiversidade e nos ecossistemas.

Or. es

Justificação

São necessários conhecimentos científicos mais vastos sobre o papel desempenhado pelas 
terras agrícolas nas alterações climáticas, no que respeita à captura de carbono no solo.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt e Peter Liese

Alteração 131
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 2

– Ambiente e saúde: interacção dos factores 
de tensão ambiental com a saúde humana, 
incluindo a identificação das fontes, ligações 
com o ambiente no interior dos edifícios e 
impacto e factores de risco emergentes; 
métodos de avaliação integrada dos riscos 
relativos a substâncias tóxicas, incluindo 
alternativas a ensaios em animais; 
quantificação e análise de custo-benefício 
dos riscos para a saúde ligados ao ambiente 
e indicadores para estratégias de prevenção.

– Ambiente e saúde: interacção dos factores 
de tensão ambiental com a saúde humana, 
incluindo a identificação das fontes, ligações 
com o ambiente no interior dos edifícios e 
impacto e factores de risco emergentes; 
métodos de avaliação integrada dos riscos 
relativos a substâncias tóxicas, excluindo 
ensaios em animais; quantificação e análise 
de custo-benefício dos riscos para a saúde 
ligados ao ambiente e indicadores para 
estratégias de prevenção.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os requisitos do Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais e 
a grande preocupação do público europeu a respeito dos ensaios em animais e o objectivo da 
proposta de Regulamento da UE relativo aos produtos químicos para que se promovam os 
ensaios sem recurso a animais, é inaceitável que a União Europeia financie a continuação do 
desenvolvimento e da utilização de novos métodos in vivo de ensaio da toxicidade. Nos 
termos do artigo 23º da Directiva 86/609/CEE do Conselho e do nº 2, alíneas a) e b), do 
artigo 7º do sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, as experiências 
com animais devem ser substituídas por alternativas aos ensaios em animais.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 132
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 3

– Perigos naturais: melhorar a previsão e 
avaliação integrada dos perigos –
vulnerabilidade − e riscos de catástrofes 
relacionadas com perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos) e climáticos 
(como tempestades e inundações); 
desenvolver sistemas de alerta precoce e 
melhorar as estratégias de prevenção e 
atenuação.

– Perigos naturais: melhorar a previsão e 
avaliação integrada dos perigos –
vulnerabilidade − e riscos de catástrofes 
relacionadas com perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos) e climáticos 
(como tempestades, secas e inundações); 
desenvolver sistemas de alerta precoce e 
melhorar as estratégias de prevenção e 
atenuação.
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Or. pt

Justificação

Face ao aquecimento global do planeta, é extremamente importante apoiar a investigação na 
prevenção e na atenuação dos efeitos da seca.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 133
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Alterações climáticas, poluição e riscos", travessão 3

– Perigos naturais: melhorar a previsão e 
avaliação integrada dos perigos –
vulnerabilidade – e riscos de catástrofes 
relacionadas com perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos) e climáticos 
(como tempestades e inundações); 
desenvolver sistemas de alerta precoce e 
melhorar as estratégias de prevenção e 
atenuação.

– Perigos naturais: melhorar a previsão e 
avaliação integrada dos perigos –
vulnerabilidade – e riscos de catástrofes 
relacionadas com perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos) e climáticos 
(como tempestades e inundações); 
desenvolver sistemas de alerta precoce e 
melhorar as estratégias de prevenção e 
atenuação, e avaliar o impacto 
socioeconómico nas zonas afectadas.

Or. es

Justificação

Uma das tarefas mais importantes em matéria de catástrofes naturais é avaliar o impacto 
dessas catástrofes na continuidade da actividade económica e, logo, no bem-estar da 
população. De nada servirá conhecer melhor as catástrofes naturais se esse conhecimento 
não der lugar a uma melhor protecção das zonas afectadas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 134
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Gestão sustentável dos recursos", travessão 1

– Conservação e gestão sustentáveis dos 
recursos naturais e antrópicos: ecossistemas; 
gestão dos recursos hídricos; gestão e 
prevenção dos resíduos; protecção e gestão 
da biodiversidade, protecção dos solos, 
fundos marinhos e zonas costeiras, métodos 
contra a desertificação e a degradação dos 
solos; gestão florestal; gestão e planeamento 
sustentáveis do ambiente urbano, gestão de 
dados e serviços de informação; avaliação e 

– Conservação e gestão sustentáveis dos 
recursos naturais e antrópicos: ecossistemas; 
gestão dos recursos hídricos; gestão e 
prevenção dos resíduos; protecção e gestão 
da biodiversidade, protecção dos solos, 
fundos marinhos e zonas costeiras, métodos 
contra a desertificação e a degradação dos 
solos; preservação da paisagem; gestão 
florestal; gestão e planeamento sustentáveis 
do ambiente urbano, recursos históricos e 
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prospectiva relacionadas com processos 
naturais.

património cultural, gestão de dados e 
serviços de informação; avaliação e 
prospectiva relacionadas com processos 
naturais. Critérios para a avaliação do 
impacto das políticas de desenvolvimento 
urbano e agrícola.

Or. en

Justificação

O estudo do ambiente deve ser realizado numa perspectiva holística, que também deve estar 
presente nas políticas que dele resultem.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 135
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Tecnologias ambientais", travessão 1

– Tecnologias ambientais para observação, 
prevenção, atenuação, adaptação, 
reabilitação e recuperação de ambientais 
naturais e antrópicos: relacionadas com a 
água, clima, ar, ambiente marinho, ambiente 
urbano e rural, solos, tratamento de resíduos, 
reciclagem, processos de produção 
não-poluentes, segurança química, 
protecção do património cultural e do 
ambiente construído.

– Tecnologias ambientais para observação, 
simulação, prevenção, atenuação, 
adaptação, reabilitação e recuperação de 
ambientais naturais e antrópicos: 
relacionadas com a água, clima, ar, ambiente 
marinho, ambiente urbano e rural, solos, 
tratamento de resíduos, reciclagem, 
processos de produção não-poluentes, 
segurança química.

Or. en

Justificação

A simulação (micro e macro) é um instrumento de investigação essencial na concepção de 
soluções ambientais e na previsão de problemas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 136
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Tecnologias ambientais", travessão 1 bis (novo)

– Protecção, conservação e melhoria do 
património cultural, incluindo o habitat 
humano: melhor avaliação dos danos 
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causados ao património cultural, 
desenvolvimento de estratégias de 
conservação inovadoras, fomento da 
integração do património cultural no 
ambiente urbano.

Or. en

Justificação

As tecnologias ambientais entretanto descobertas no decurso da investigação cultural foram 
utilizadas noutros domínios. 

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 137
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Tecnologias ambientais", travessão 2

– Avaliação, verificação e ensaio de 
tecnologias: métodos e ferramentas para 
avaliação dos riscos ambientais e dos ciclos 
de vida dos processos, tecnologias e 
produtos; apoio a plataformas sobre química, 
abastecimento de água e saneamento 
sustentáveis1; aspectos científicos e 
tecnológicos de um futuro programa europeu 
de verificação e ensaio de tecnologias 
ambientais.

– Avaliação, verificação e ensaio de 
tecnologias: métodos e ferramentas para 
avaliação dos riscos ambientais e dos ciclos 
de vida dos processos, tecnologias e 
produtos; apoio a plataformas sobre química, 
tecnologia silvícola, abastecimento de água 
e saneamento sustentáveis1; aspectos 
científicos e tecnológicos de um futuro 
programa europeu de verificação, ensaio e 
simulação de tecnologias ambientais.

Or. en

1 As agendas de investigação destas plataformas tecnológicas europeias serão tidas em consideração nas 
diferentes actividades.

Justificação

A simulação (micro e macro) é um instrumento de investigação essencial na concepção de 
soluções ambientais e na previsão de problemas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 138
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Tecnologias ambientais", travessão 2

– Avaliação, verificação e ensaio de 
tecnologias: métodos e ferramentas para 
avaliação dos riscos ambientais e dos ciclos 

– Avaliação, verificação e ensaio de 
tecnologias: métodos e ferramentas para 
avaliação dos riscos ambientais e dos ciclos 
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de vida dos processos, tecnologias e 
produtos; apoio a plataformas sobre química, 
abastecimento de água e saneamento 
sustentáveis; aspectos científicos e 
tecnológicos de um futuro programa europeu 
de verificação e ensaio de tecnologias 
ambientais.

de vida dos processos, tecnologias e 
produtos; apoio a plataformas sobre química, 
abastecimento de água e saneamento 
sustentáveis; aspectos científicos e 
tecnológicos de um futuro programa europeu 
de verificação e ensaio de tecnologias 
ambientais; avaliação e impacto das 
tecnologias de dessalinização no que 
respeita ao ambiente marinho e aos solos.

Or. es

Justificação

Nesta alteração realça-se a necessidade de estudar mais aprofundadamente as 
características da dessalinização da água do mar: uma tecnologia promissora que tem 
vantagens e desvantagens.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 139
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", "Tecnologias ambientais", travessão 2 bis (novo) 

– Métodos matemáticos de avaliação 
económica das emissões poluentes: 
desenvolvimento de modelos para atribuir 
valores económicos aos gases poluentes, 
contabilidade ambiental.

Or. es

Justificação

Devem realizar-se maiores esforços para desenvolver modelos matemáticos que permitam 
atribuir, futuramente, um valor à poluição, para que esta última possa ser introduzida nas 
contas através de uma unidade contabilística única, possibilitando, assim, que outros 
instrumentos sejam desenvolvidos.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 140
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", novo subponto

Biodiversidade
Protecção e desenvolvimento sustentável da 
biodiversidade; avaliação das tendências a 
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médio e longo prazo; avaliação do impacto 
ambiental, económico e social das 
alterações da biodiversidade e das 
interacções entre a sociedade e a 
biodiversidade.

Or. fr

Justificação

A avaliação do Milénio sobre o nosso ecossistema salientou a perda de biodiversidade 
resultante dos actuais hábitos de má gestão. Esta perda de biodiversidade atingiu uma escala 
sem precedentes na história da humanidade e exige um grande esforço de investigação a 
nível europeu. 

Os nossos compromissos internacionais, incluindo os relacionados com a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) e o Protocolo de Quioto, bem 
como com a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, geram grandes 
necessidades em termos de investigação no domínio da biodiversidade. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 141
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 6. "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", 

"Actividades", novo subponto

Biodiversidade 
Protecção, restabelecimento e gestão 
sustentável da biodiversidade; avaliação e 
previsão das tendências a médio e a longo 
prazo, incluindo medidas de protecção, 
restabelecimento e gestão sustentável da 
biodiversidade; avaliação do impacto 
ambiental, económico e social das 
alterações da biodiversidade e das 
interacções entre a sociedade e a 
biodiversidade.

Or. fr

Justificação

Um grande número de estudos realçou a perda de biodiversidade expressa no número cada 
vez maior de espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção, resultante, em parte, de uma 
má gestão, mas sobretudo causada pelas muitas formas de poluição produzida pela 
actividade humana. Esta perda de biodiversidade atingiu uma escala sem precedentes na 
história da humanidade e exige um grande esforço de investigação a nível europeu.
Os nossos compromissos internacionais, incluindo os relacionados com a Convenção-Quadro 
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das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) e o Protocolo de Quioto, bem 
como com a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, geram grandes 
necessidades em termos de investigação no domínio da biodiversidade. 

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 142
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Objectivo"

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus “mais ecológicos” e “mais 
inteligentes” em benefício do cidadão e da 
sociedade, respeitando o ambiente e os 
recursos naturais e garantia e maior 
desenvolvimento da posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global. 

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus “mais ecológicos” e “mais 
inteligentes”, acessíveis a pessoas com 
deficiência, em benefício de todos os 
cidadãos e da sociedade, respeitando o 
ambiente e os recursos naturais e garantia e 
maior desenvolvimento da posição de 
liderança conseguida pelas indústrias 
europeias no mercado global.

Or. en

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de transportes normais é fundamental 
para as políticas de transporte da maioria dos Estados-Membros. Existem oportunidades 
para que as iniciativas de investigação e desenvolvimento apoiem o progresso neste domínio 
e produzam dados comparativos, caso, por exemplo, dos estudos sobre a relação 
custo-benefício da existência de transportes acessíveis, incluindo as implicações sociais mais 
gerais, e soluções melhores e inovadoras em matéria de design acessível.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 143
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", 

"Fundamentação", parágrafo 3

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias20

confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas de 
transportes” que tome em consideração as 
interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser desenvolvida 
a nível europeu. Os custos da IDT em todos 
estes domínios estão a aumentar 
substancialmente e as actividades em

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias20

confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas de 
transportes” que tome em consideração as 
interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser desenvolvida 
a nível europeu. Os custos da IDT em todos 
estes domínios estão a aumentar 
substancialmente e as actividades em
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colaboração a nível da UE são essenciais 
para obter a “massa crítica” de diferentes 
fornecedores de IDT, a fim de enfrentar a 
escala e os desafios multidisciplinares de 
uma forma eficaz em termos de custos, bem 
como dar resposta aos desafios políticos, 
tecnológicos e socioeconómicos em questões 
como o “automóvel ecológico e seguro” do 
futuro, a interconectividade e a 
intermodalidade com especial referência ao 
transporte ferroviário, acessibilidade dos 
custos, capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. Além disso, o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio ao 
sistema Galileo e suas aplicações será 
essencial para a implementação das políticas 
europeias.

colaboração a nível da UE são essenciais 
para obter a “massa crítica” de diferentes 
fornecedores de IDT, a fim de enfrentar a 
escala e os desafios multidisciplinares de 
uma forma eficaz em termos de custos, bem 
como dar resposta aos desafios políticos, 
tecnológicos e socioeconómicos em questões 
como o “automóvel ecológico e seguro” do 
futuro, a interconectividade e a 
intermodalidade (incluindo as respeitantes a 
veículos, infra-estruturas e informações 
acessíveis a pessoas com deficiência) com 
especial referência ao transporte rodoviário 
e ao transporte ferroviário, acessibilidade dos 
custos, capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. Também serão 
consagrados fundos de investigação à 
busca de soluções novas e mais adequadas 
para as infra-estruturas de transportes e os 
veículos, que sejam totalmente acessíveis a 
pessoas com deficiência, beneficiando 
também as pessoas mais idosas e os 
utilizadores dos transportes em geral. Além 
disso, o desenvolvimento de tecnologias de 
apoio ao sistema Galileo e suas aplicações 
será essencial para a implementação das 
políticas europeias.

Or. en

Justificação

O transporte rodoviário continua a ser o meio de transporte mais utilizado e não deve ser 
descurado, sobretudo na sua vertente de transporte público. O acesso das pessoas com 
deficiência aos serviços de transportes normais é essencial para as políticas de transportes 
da maioria dos Estados-Membros. Existem oportunidades para que as iniciativas de 
investigação e desenvolvimento europeias apoiem os progressos neste domínio e produzam 
dados comparativos, por exemplo, estudos sobre a relação custo-benefício de um transporte 
acessível, incluindo as implicações sociais mais gerais, e soluções melhores e inovadoras em 
matéria de design acessível.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 144
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades", 

"Aeronáutica e transporte aéreo", travessão 3
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− Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: melhoria do conforto dos 
passageiros, serviços inovadores em voo e 
assistência mais eficiente a passageiros; 
melhoria de todos os aspectos de segurança 
do transporte aéreo; maior escolha de 
aeronaves, desde aeronaves de fuselagem 
larga até aeronaves de pequena dimensão. 

– Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: melhoria do conforto dos 
passageiros, serviços inovadores em voo e 
assistência mais eficiente a todos os 
passageiros incluindo pessoas com 
deficiência; melhoria de todos os aspectos 
de segurança do transporte aéreo; maior 
escolha de aeronaves, desde aeronaves de 
fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão garantindo igualmente um 
melhor design no que respeita ao acesso 
das pessoas com deficiência às aeronaves, 
que deverá ser desenvolvido em 
concertação com as organizações 
representativas dessas pessoas.

Or. en

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de transportes normais é essencial para as 
políticas de transportes da maioria dos Estados-Membros. Existem oportunidades para que 
as iniciativas de investigação e desenvolvimento europeias apoiem os progressos neste 
domínio e produzam dados comparativos, por exemplo, estudos sobre a relação 
custo-benefício de um transporte acessível, incluindo as implicações sociais mais gerais, e 
soluções melhores e inovadoras em matéria de design acessível.   

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 145
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades", 

"Aeronáutica e transporte aéreo", travessão 6

− Ser pioneiros do transporte aéreo do 
futuro: enfrentar os desafios da aviação a 
mais longo prazo com combinações mais 
radicais, ambientalmente mais eficientes e 
inovadoras de tecnologias que possam 
resultar em avanços significativos no 
transporte aéreo.

− Ser pioneiros do transporte aéreo do 
futuro: enfrentar os desafios da aviação a 
mais longo prazo com combinações mais 
radicais, ambientalmente mais eficientes e 
inovadoras de tecnologias, incluindo as 
respeitantes ao  acesso de pessoas com 
deficiência, que possam resultar em avanços 
significativos no transporte aéreo.

Or. en

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de transportes normais é essencial para as 
políticas de transportes da maioria dos Estados-Membros. Existem oportunidades para que 
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as iniciativas de investigação e desenvolvimento europeias apoiem os progressos neste 
domínio e produzam dados comparativos, por exemplo, estudos sobre a relação 
custo-benefício de um transporte acessível, incluindo as implicações sociais mais gerais, e 
soluções melhores e inovadoras em matéria de design acessível.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 146

Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades"; 
"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", travessão 3

− Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos e 
seguros, e meios de transporte 
não-poluentes, novos modos de transporte 
público e racionalização do transporte 
privado, infra-estruturas de comunicação, 
transportes e planeamento urbano 
integrados.

− Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos e 
seguros, e meios de transporte 
não-poluentes, soluções melhores e 
inovadoras para o acesso das pessoas com 
deficiência aos veículos e infra-estruturas 
de transportes, novos modos de transporte 
público e racionalização do transporte 
privado, infra-estruturas de comunicação, 
transportes e planeamento urbano 
integrados.

Or. en

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de transportes normais é essencial para as 
políticas de transportes da maioria dos Estados-Membros. Existem oportunidades para que 
as iniciativas de investigação e desenvolvimento europeias apoiem os progressos neste 
domínio e produzam dados comparativos, por exemplo, estudos sobre a relação 
custo-benefício de um transporte acessível, incluindo as implicações sociais mais gerais, e 
soluções melhores e inovadoras em matéria de design acessível.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 147
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 7. "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Actividades"; 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", travessão 4

− Melhoria da segurança intrínseca e 
extrínseca: inerente ao sistema de 
transportes, em operações de transporte no 
que diz respeito aos condutores, passageiros, 
tripulações, ciclistas e peões, na concepção 

− Melhoria da segurança intrínseca e 
extrínseca: inerente ao sistema de 
transportes, em operações de transporte no 
que diz respeito aos condutores, passageiros, 
tripulações, ciclistas e peões, na concepção e 
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de veículos e navios e de todo o sistema de 
transportes.

funcionamento de veículos e navios e de 
todo o sistema de transportes, incluindo 
uma formação adequada dos utilizadores e 
de terceiros.

Or. en

Justificação

Deve acrescentar-se o apoio à formação em matéria de investigação e exploração dos 
transportes de superfície. Por mais bem concebido que seja o sistema, é necessário apoiar a 
formação e a exploração para garantir que ele é eficazmente utilizado. A segurança, em 
especial, está intimamente ligada à formação e não deve ser esquecida.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 148
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 8. "Ciências socioeconómicas e ciências humanas ", 

"Actividades", "Principais tendências na sociedade e suas implicações"

∙ Principais tendências na sociedade e suas 
implicações: como, por exemplo, alterações 
demográficas, incluindo envelhecimento e 
migração; estilos de vida, trabalho, família, 
questões de género, saúde e qualidade de 
vida; criminalidade; papel das empresas na 
sociedade e diversidade populacional, 
interacções culturais e questões relacionadas 
com a protecção dos direitos fundamentais e 
a luta contra o racismo e a intolerância. 

∙ Principais tendências na sociedade e suas 
implicações: como, por exemplo, alterações 
demográficas, incluindo envelhecimento e 
migração; estilos de vida, trabalho, família, 
questões de género, saúde e qualidade de 
vida; criminalidade; situação e qualidade de 
vida das pessoas com deficiência, 
nomeadamente das que têm necessidades 
complexas de dependência  ou que vivem 
em instituições, e o estado dos regimes que 
contribuem para a sua autonomia, em toda 
a Europa; papel das empresas na sociedade 
e diversidade populacional, interacções 
culturais e questões relacionadas com a 
protecção dos direitos fundamentais e a luta 
contra o racismo, intolerância e todas as 
formas de discriminação.

Or. en

Justificação

No que respeita às iniciativas em matéria de qualidade de vida, há grande necessidade de 
disponibilizar fundos para investigar, exaustiva e minuciosamente, a situação das pessoas 
com deficiência que vivem em instituições, na Europa. Uma investigação preliminar recente, 
empreendida no âmbito de uma iniciativa financiada pela Comissão, indica que, neste 
momento, existem poucas informações sobre as instituições e os serviços residenciais na 
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Europa. O relatório final do projecto afirma que é necessário fazer uma investigação mais 
aprofundada neste domínio e que a questão deverá ser abordada no futuro quadro de 
investigação da União Europeia.

Acresce que também é necessário desenvolver grandemente a investigação a fim de obter 
dados comparativos sobre a actual situação nos diversos Estados-Membros da UE e países 
da adesão, no que diz respeito ao apoio à assistência pessoal a pessoas com deficiência, aos 
regimes de pagamentos directos e aos centros de vida independente para pessoas com 
deficiência. Também são necessários estudos para avaliar de que modo as pessoas com 
deficiência e as suas famílias poderão optar por uma vida autónoma e o acesso à assistência 
pessoal, em vez de receberem apoio no âmbito de sistemas de cuidados residenciais.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 149
Anexo I, Parte I, Secção "Temas", 9. bis (novo) "Criação de uma plataforma de intercâmbio 

entre os criadores e a indústria" 

9 bis. Criação de uma plataforma de 
intercâmbio entre os criadores e a indústria

Objectivo:
Construir pontes entre a investigação e a 
indústria
Fundamentação:
Na UE é frequente encontrar inovações 
inacabadas concebidas por investigadores 
ou empresários europeus. Por razões 
estruturais, financeiras ou outras, os 
criadores não dispõem dos recursos 
necessários para continuarem a 
desenvolver as suas ideias. Trata-se de um 
desperdício deplorável, pois em muitos 
casos não sabem a quem recorrer para 
transmitir o seu processo a uma entidade 
que o possa incorporar numa investigação 
mais alargada ou convertê-lo numa 
aplicação prática industrial. A UE deve 
construir as pontes necessárias para ligar 
os criadores à indústria.
Actividades:
− criação de uma base europeia comum de 
ofertas e pedidos 
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− administração e supervisão desta medida 
de “construção de pontes” 

Or. fr

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 150
Anexo I, Parte II "Ideias", "Actividades", parágrafo 2

As actividades da UE em investigação de 
fronteira serão implementadas pelo 
Conselho Europeu de Investigação (CEI), 
composto por um conselho científico, 
apoiado por uma estrutura de execução 
específica.

As actividades da UE em investigação de 
fronteira serão implementadas pelo 
Conselho Europeu de Investigação (CEI), 
composto por um conselho científico, a 
criar nos termos do artigo 171º do Tratado.

Or. pt

Justificação

O CEI deve ser criado com base no artigo 171º do Tratado – que é o único quadro jurídico 
capaz de garantir a sua autonomia científica e independência. A proposta da Comissão de 
criação de uma estrutura de execução para apoiar o CEI é um acto burocrático que não 
ajudaria a estimular a política científica da Europa.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 151
Anexo I, Parte II "Ideias", "Actividades", parágrafo 4

A estrutura de execução específica será 
responsável por todos os aspectos da 
implementação e execução do programa, 
conforme previsto no programa de trabalho 
anual. Procederá, em especial, à 
implementação do processo de análise 
pelos pares e de selecção, de acordo com os 
princípios estabelecidos pelo conselho de 
científico, e garantirá a gestão financeira e 
científica das subvenções.

Suprimido

Or. pt
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Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 152
Anexo I, Parte III "Pessoas", "Actividades", subponto 2

• Formação ao longo da vida e progressão 
na carreira a fim de apoiar a evolução na 
carreira de investigadores experientes. A 
fim de complementar ou adquirir novas 
aptidões e competências ou de melhorar a 
mobilidade inter/multidisciplinar e/ou 
intersectorial, está previsto o apoio a 
investigadores com necessidades especiais 
de aquisição de competências e aptidões 
adicionais/complementares, a 
investigadores para reinserção na carreira 
de investigação após uma interrupção e à 
(re)integração de investigadores num posto 
de investigação a mais longo prazo na 
Europa, incluindo no seu país de origem, 
após uma experiência de mobilidade 
transnacional/internacional. Esta linha de 
acção será implementada através de bolsas 
individuais concedidas directamente a 
nível comunitário e através do 
co-financiamento de programas 
regionais, nacionais ou internacionais. 

• Formação ao longo da vida e 
progressão na carreira a fim de apoiar a 
evolução na carreira de investigadores 
experientes. A fim de complementar ou 
adquirir novas aptidões e competências ou 
de melhorar a mobilidade 
inter/multidisciplinar e/ou intersectorial, 
está previsto o apoio a investigadores com 
necessidades especiais de aquisição de 
competências e aptidões 
adicionais/complementares, a 
investigadores para reinserção na carreira 
de investigação após uma interrupção e à 
(re)integração de investigadores num posto 
de investigação a mais longo prazo na 
Europa, incluindo no seu país de origem, 
após uma experiência de mobilidade 
transnacional/internacional. Esta linha de 
acção será implementada através de bolsas 
individuais concedidas directamente a 
nível comunitário. 

Or. pt

Justificação

O programa-quadro não deverá apoiar projectos que beneficiam já de apoios ao nível 
nacional. O reforço do financiamento das bolsas concedidas a nível comunitário deve ser 
uma prioridade.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 153
Anexo I, Parte III "Pessoas", "Actividades", subponto 5

• Acções específicas de apoio à criação de 
um genuíno mercado de trabalho europeu 
para os investigadores, eliminando os 
obstáculos à mobilidade e promovendo as 
perspectivas de carreira dos investigadores 

• Acções específicas de apoio à criação de 
um genuíno mercado de trabalho europeu 
para os investigadores, eliminando os 
obstáculos à mobilidade e promovendo as 
perspectivas de carreira dos investigadores 
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na Europa. Além disso, serão concedidos 
prémios com vista a uma maior 
sensibilização do público para as acções 
Marie Curie e seus objectivos.

na Europa. Favorecimento de 
universidades, centros de investigação e 
empresas que criem novos empregos 
dedicados à investigação. Especial atenção 
às necessidades das investigadoras e ao 
apoio social necessário para que a vida 
familiar possa ser conjugada com uma 
carreira científica. Além disso, serão 
concedidos prémios com vista a uma maior 
sensibilização do público para as acções 
Marie Curie e seus objectivos.

Or. es

Justificação

Em muitos casos, as dificuldades sentidas pelas cientistas resultam da dificuldade de 
conjugar a actividade profissional com a vida familiar. 

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 154
Anexo I, Parte IV "Capacidades", Secção "Infra-estruturas de investigação", "Actividades", 

"Apoio a infra-estruturas de investigação existentes", travessão 3

− Infra-estrutura electrónica de investigação, 
promovendo um maior desenvolvimento e 
evolução de infra-estruturas de 
comunicações e de redes de computação de 
alta capacidade e elevado desempenho e 
reforçando as capacidades computacionais 
europeias de alto nível, promovendo a sua 
aceitação pelas comunidades de utilizadores, 
melhorando o seu interesse à escala global e 
aumentando o seu nível de confiança, com 
base nas realizações das infra-estruturas 
GEANT e GRID.

– Infra-estrutura electrónica de investigação, 
promovendo um maior desenvolvimento e 
evolução de infra-estruturas de 
comunicações e de redes de computação de 
alta capacidade e elevado desempenho e 
reforçando as capacidades computacionais 
europeias de alto nível, promovendo a sua 
aceitação pelas comunidades de utilizadores, 
melhorando o seu interesse à escala global e 
aumentando o seu nível de confiança, com 
base nas realizações das infra-estruturas 
GEANT e GRID. 

Promoção das melhores práticas em 
matéria de envolvimento dos utilizadores 
nos projectos de investigação e 
desenvolvimento.

Or. en
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Justificação

Um dos pontos fracos dos anteriores programas de investigação comunitários era o baixo 
nível de participação dos utilizadores no processo de selecção, execução e avaliação dos 
projectos. Nos últimos anos, o princípio da participação dos utilizadores começou a tornar-se 
realidade e a ser uma abordagem bem aceite no domínio da I&D; esta mudança positiva em 
termos de mentalidade deve reflectir-se no novo programa-quadro. Para que os resultados da 
investigação e desenvolvimento possam ser efectivamente aplicados na prática, há que 
reconhecer que o envolvimento dos utilizadores é essencial. Os utilizadores com deficiência 
conhecem as suas necessidades melhor do que ninguém e sabem como garantir que a inovação 
no desenvolvimento de produtos e serviços lhes dê resposta, na prática, da forma mais 
adequada.

O princípio da participação dos utilizadores deve ser um dos critérios para o financiamento de 
projectos pelo sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese e Vittorio Prodi

Alteração 155
Anexo I, Parte IV "Capacidades", Secção "Ciência na sociedade", "Fundamentação"

A influência da ciência e tecnologia no 
nosso quotidiano é cada vez mais profunda. 
Produtos da actividade social e modeladas 
por factores sociais e culturais, a ciência e a 
tecnologia continuam todavia a ser um 
domínio remoto, longe das preocupações 
quotidianas de uma grande parte do público 
e dos decisores políticos, e continua a ser 
objecto de incompreensões de esperanças e 
receios infundados. Questões controversas 
relacionadas com tecnologias emergentes 
deveriam ser abordadas pela sociedade num 
debate com base em informações completas 
que resulte em escolhas e decisões bem 
fundamentadas. 

A influência da ciência e tecnologia no 
nosso quotidiano é cada vez mais profunda. 
Produtos da actividade social e modeladas 
por factores sociais e culturais, a ciência e a 
tecnologia continuam todavia a ser um 
domínio remoto, longe das preocupações 
quotidianas de uma grande parte do público 
e dos decisores políticos, e continua a ser 
objecto de incompreensões de esperanças e 
receios infundados. Questões controversas 
relacionadas com tecnologias emergentes 
deveriam ser abordadas pela sociedade num 
debate com base em informações completas 
que resulte em escolhas e decisões bem 
fundamentadas. 

A política de investigação europeia só terá 
êxito se a sociedade da Europa e dos 
Estados-Membros estiver convencida de 
que as suas preocupações e limites éticos 
legítimos estão a ser atendidos. 

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão dá a impressão de que o principal problema é convencer a opinião 
pública. Por outro lado, é muito importante que os cientistas estejam atentos às 
preocupações da sociedade e respeitem os limites.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese e Vittorio Prodi

Alteração 156
Anexo I, Parte IV "Capacidades", Secção "Ciência na sociedade", "Actividades", subponto

novo 

• um maior envolvimento dos 
investigadores e do público em geral, 
incluindo a sociedade civil organizada, em 
questões relacionadas com a ciência, a fim 
de antecipar e clarificar questões políticas e 
societais, incluindo questões éticas;

• um maior envolvimento dos 
investigadores e do público em geral, 
incluindo a sociedade civil organizada, em 
questões relacionadas com a ciência, a fim 
de antecipar e clarificar questões políticas e 
societais, incluindo questões éticas;

• reflexão crítica sobre as actividades de 
investigação, com o objectivo de estabelecer 
pontos de referência para uma investigação 
eticamente correcta, que tenha 
devidamente em conta os direitos 
fundamentais;

Or. en

Justificação

Tem de haver uma referência mais forte aos limites éticos na secção do programa 
consagrada à ciência e à sociedade.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 157
Anexo I, Parte IV "Capacidades", Secção "Ciência na sociedade", "Actividades", subponto

novo

• a investigação sobre questões do género, 
incluindo a integração da dimensão do 
género em todas as áreas de investigação, e 
o papel da mulher na investigação;

• a investigação sobre questões do género, 
incluindo a integração da dimensão do 
género em todas as áreas de investigação, e 
o papel da mulher na investigação;



PE 364.923v01-00 62/69 AM\587815PT.doc

PT

• investigação sobre todas as formas de 
discriminação e integração dos grupos 
discriminados pelas razões mencionadas no 
artigo 13º do Tratado CE em todos os 
domínios de investigação;

Or. en

Justificação

É importante promover acções específicas no domínio da deficiência, em virtude dos 
benefícios que as iniciativas de investigação e desenvolvimento especificamente orientadas 
para este domínio podem proporcionar à integração social das pessoas com deficiência .  
A natureza horizontal das questões relativas à deficiência também exige, simultaneamente, 
que as pessoas com deficiência sejam tidas em conta em todos os sectores pertinentes do 
programa. A diversidade de deficiências deve ser reconhecida e compreendida pelas 
iniciativas de investigação e desenvolvimento em geral.
É importante e conveniente que o apoio da Comissão Europeia aos projectos de investigação 
esteja ligado aos objectivos políticos da UE, e não apenas ao potencial e ao valor 
acrescentado da investigação europeia. Para as pessoas com deficiência, as áreas políticas 
da UE mais importantes são as relacionadas com as tecnologias da informação e das 
comunicações; a educação e formação, os transportes, o emprego e a política social.
É igualmente importante que as actividades de investigação não se limitem às prioridades 
puramente comerciais e procurem suprir as carências de investigação no domínio social, 
atendendo simultaneamente às necessidades dos utilizadores – nomeadamente dos 
utilizadores com deficiência.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 158
Anexo I, Parte IV "Capacidades", Secção "Actividades de cooperação internacional", 

parágrafo 3, travessão 3

− Países em desenvolvimento, incidindo nas 
suas necessidades particulares;

− Países em desenvolvimento, incidindo nas 
suas necessidades particulares, por exemplo 
as doenças importantes e descuradas; 

Or. en

Justificação

As doenças importantes e descuradas têm graves efeitos sanitários nos países em 
desenvolvimento. O combate a estas doenças é uma componente essencial da luta contra a 
pobreza global.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt e 
Peter Liese

Alteração 159

Anexo I, Parte IV "Capacidades", Secção "Acções não-nucleares do centro comum de 
investigação", "Actividades", "Solidariedade e gestão responsável dos recursos", 

travessão 4 bis (novo)
− Promover e reforçar o desenvolvimento e 
a validação de estratégias de ensaio 
alternativas e, em especial, de métodos sem 
recurso a animais, em todos os domínios de 
investigação pertinentes (avaliação da 
segurança, experimentação de vacinas, 
investigação no domínio da saúde e da 
biomedicina, etc.).

Or. en

Justificação

Nos termos do Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais, do artigo 23º da 
Directiva 86/609/CEE do Conselho,  do nº 2, alíneas a) e b), do artigo 7º do sexto programa 
comunitário de acção em matéria de Ambiente, da Directiva Cosméticos (76/768/CEE), 
alterada, e do objectivo da proposta de Regulamento da UE relativo aos produtos químicos 
para que se promovam os ensaios sem recurso a animais, o desenvolvimento e a validação de 
estratégias de ensaio alternativas e, em especial, de métodos de ensaio sem recurso a animais 
devem ser incluídos nas actividades do CCI.

Alteração apresentada por Peter Liese, Johannes Blokland e Vittorio Prodi

Alteração 160
Anexo I , Final (novo) 

1. No caso dos projectos de investigação 
eticamente sensíveis, os participantes 
deverão obter a aprovação ou a autorização 
das comissões éticas nacionais ou locais, 
antes de iniciarem os seus projectos, que 
também serão sistematicamente 
examinados pela Comissão. Em 
circunstâncias especiais, o exame ético 
poderá realizar-se com o projecto já em 
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curso.
2. Os seguintes domínios de investigação 
não serão financiados ao abrigo deste 
programa:
− métodos de clonagem de embriões 
humanos;
− intervenção génica germinal no Homem;
− projectos de investigação que conduzam 
directamente à destruição de embriões 
humanos.
No domínio da investigação com células 
estaminais embriónicas, recorrer-se-á à 
experiência dos Institutos Nacionais de 
Saúde e a investigação será limitada às 
células estaminais embriónicas criadas 
antes de Agosto de 2001.

Or. en

Justificação

As recentes notícias sobre o comércio de óvulos humanos e a demissão do investigador 
sul-coreano Hwang Woo-suk, presidente do World Stem Cell Hub, mostram que o perigo de 
exploração das mulheres como dadoras de óvulos é muito elevado. Esta alteração explicita 
as outras alterações propostas pelo relator e adapta-as ao texto da Comissão nos programas 
específicos. É necessário inserir as excepções ao financiamento no final do Anexo I do 
programa-quadro visto serem aplicáveis a todas as actividades no âmbito do sétimo 
programa-quadro de investigação.

Alteração apresentada por Miroslav Mikolášik e Kathy Sinnott

Alteração 161
Anexo I , Final (novo) 

1. No caso dos projectos de investigação 
eticamente sensíveis, os participantes 
deverão obter a aprovação ou a autorização 
das comissões éticas nacionais ou locais, 
antes de iniciarem os seus projectos, que 
também serão sistematicamente 
examinados pela Comissão. Em 
circunstâncias especiais, o exame ético 
poderá realizar-se com o projecto já em 
curso.
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2. Os seguintes domínios de investigação 
não serão financiados ao abrigo deste 
programa:
− métodos de clonagem de embriões 
humanos;
− intervenção génica germinal no Homem;
− projectos de investigação que incluam a 
destruição de embriões humanos ou a 
utilização de células estaminais 
embriónicas humanas.

Or. en

Justificação

As recentes notícias sobre o comércio de óvulos humanos e a demissão do investigador 
sul-coreano Hwang Woo-suk, presidente do World Stem Cell Hub, mostram que o perigo de 
exploração das mulheres como dadoras de óvulos é muito elevado. Esta alteração explicita 
as outras alterações propostas pelo relator e adapta-as ao texto da Comissão nos programas 
específicos. É necessário inserir as excepções ao financiamento no final do Anexo I do 
programa-quadro visto serem aplicáveis a todas as actividades no âmbito do sétimo 
programa-quadro de investigação.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 162
Anexo II, Repartição indicativa entre programas

(em milhões de euros) (em milhões de euros)

Cooperação *,1 44432 Cooperação *, 1 47214
Saúde 8317 Saúde 9099
Alimentação, agricultura e 
biotecnologias

2455 Alimentação, agricultura e 
biotecnologias

2455

Tecnologias da informação e 
das comunicações

12670 Tecnologias da informação e 
das comunicações

11670

Nanociências, nanotecnologias, 
materiais e novas tecnologias 
de produção

4832 Nanociências, 
nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção

4832

Energia 2931 Energia 3931
Ambiente (incluindo as 2535 Ambiente (incluindo as 3535

  
1 * Incluindo iniciativas tecnológicas conjuntas (nomeadamente plano financeiro, etc.) e a parte das actividades 
de coordenação e cooperação internacional a financiar no âmbito de cada tema.
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alterações climáticas) alterações climáticas) 
Transportes (incluindo a 
aeronáutica) 

5940 Transportes (incluindo a 
aeronáutica) 

5940

Ciências socioeconómicas e 
ciências humanas 

792 Ciências socioeconómicas e 
ciências humanas 

792

Segurança e espaço 3960 Segurança e espaço 3460
Ideias 11862 Ideias 10862
Pessoas 7129 Pessoas 7129

Capacidades 7486 Capacidades 7204
Infra-estruturas de 
investigação*

3961 Infra-estruturas de 
investigação*

3679

Investigação em benefício das 
PME

1901 Investigação em benefício das 
PME

1901

Regiões do conhecimento 158 Regiões do conhecimento 158

Potencial de investigação 554 Potencial de investigação 554
Ciência na sociedade 554 Ciência na sociedade 554

Actividades de cooperação 
internacional

358 Actividades de cooperação 
internacional

358

Actividades não-nucleares do 
Centro Comum de Investigação

1817 Actividades não-nucleares do 
Centro Comum de 
Investigação

1817

TOTAL 72726 TOTAL 72726

Or. de

Justificação

O relator tem razão quando afirma que no sétimo programa-quadro se deve aumentar o 
financiamento destinado à saúde, à energia e ao ambiente. 
Contudo, não faz sentido propor uma redução equivalente dos fundos Euratom, uma vez que 
este programa não está sujeito ao processo de co-decisão. Sugere-se, assim, uma reafectação 
de fundos do sétimo programa-quadro que estejam sujeitos ao processo de co-decisão a favor 
do ambiente, da saúde e da energia. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 163
Anexo II, Repartição indicativa entre programas, Secção “Cooperação”

A repartição indicativa entre programas é A repartição indicativa entre programas é 
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a seguinte (em milhões de euros): a seguinte (em milhões de euros):

Cooperação *,1 44432 Cooperação *,1 44432
Saúde 8317 Saúde e alimentação 11827,73
Alimentação, agricultura e 
biotecnologias 2455
Tecnologias da informação e 
das comunicações

12670 Tecnologias de inovação 8332,73

Nanociências, 
nanotecnologias, 
materiais e novas 
tecnologias de produção

4832

Energia 2931 Energia e transportes 
(incluindo a aeronáutica) 

11563,4

Ambiente (incluindo as 
alterações climáticas)

2535 Ambiente (incluindo as 
alterações climáticas) 
agricultura e pesca

6045,73

Transportes 
(incluindo a 
aeronáutica) 

5940

Ciências 
socioeconómicas e 
ciências humanas

792

Segurança e espaço 3960 Segurança e espaço 6652,4

Or. nl

Justificação

A secção Cooperação está dividida em 5 temas, pelos quais se distribuem os montantes 
inicialmente destinados às TIC (12670) e às ciências sociais (2534). O tema inicial 
“Alimentação, Agricultura e Biotecnologia” foi dividido em três e distribuído por três novos 
temas. Os montantes inicialmente destinados aos Transportes e Energia foram somados. 

Saúde e alimentação: 11827, 73 = montante inicial para a Saúde 8317 + Alimentação 
818,33 (um terço do montante inicial de 2455 para a Alimentação, Agricultura e 
Biotecnologia) + 158,4 (um quinto do montante inicial para as Ciências Socioeconómicas e 
as Humanidades) + 2534 (um quinto do montante inicial para as TIC 12670)
Tecnologias inovadoras: 8332,73 = montante inicialmente destinado às nanociências, etc. 
4832 + 818,33 + 158,4 + 2534 (ver discriminação destes montantes parciais supra)

  
1 Incluindo iniciativas tecnológicas conjuntas (nomeadamente plano financeiro, etc.) e a parte das actividades de 
coordenação e cooperação internacional a financiar no âmbito de cada tema.
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Energia e transportes: 11563,4 = Energia 2931 + 818,33 +2534 + Transportes 5940
Ambiente, agricultura e pesca: 6045,73 = montante inicial para o Ambiente 2535 + 
Agricultura 818,33 + 158,4 +2534
Segurança e espaço: 6652,4 = Montante inicial 3960 + 158,4 + 2534

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 164
Anexo II, Repartição indicativa entre programas, Secção "Capacidades"

Capacidades
Infra-estruturas de 
investigação*
Investigação em benefício 
das PME
Regiões do conhecimento

Potencial de investigação
Ciência na sociedade

Actividades de cooperação 
internacional

7486

3961
1901

158
554

554
358

Capacidades
Infra-estruturas de 
investigação*
Investigação em benefício 
das PME
Regiões do conhecimento

Potencial de investigação
Ciência na sociedade

Actividades de cooperação 
internacional

7486

3461
2901

158
554

554
358

Or. pt

Justificação

O orçamento a disponibilizar deve ter como objectivo o reforço do acesso dos investigadores 
europeus às infra-estruturas existentes e o aumento significativo da participação das PMEs .

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 165
Anexo III, Secção "Regimes de financiamento", 5. "Apoio à formação e progressão na 

carreira dos investigadores"

Apoio à formação e progressão na carreira 
dos investigadores, principalmente utilizado 
para a implementação das acções Marie 
Curie.

Apoio à formação e progressão na carreira 
dos investigadores em todos os programas, 
projectos e iniciativas, e também nas acções 
Marie Curie. Promoção de condições que 
facilitem a entrada e a permanência das 
mulheres numa carreira de investigação.
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Or. es

Justificação

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 166
Anexo III - FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

(Não traduzido em português)

Não traduzido em português. Ver versões em língua francesa e/ou inglesa

Or. en


