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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 12
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) A investigação financiada através de 
fundos públicos deve concentrar-se 
primordialmente na resposta às 
necessidades e prioridades públicas.

Or. en
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 13
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 como 
fundamental para a Europa e estabeleceu
um novo objectivo estratégico para a 
próxima década: tornar-se a economia 
baseada no conhecimento mais competitiva 
e dinâmica do mundo, capaz de um 
desenvolvimento sustentável tendo como 
objectivo o pleno emprego, com mais e 
melhores postos de trabalho e maior coesão 
social.

Or. en

Justificação

Vale a pena mencionar o "triângulo" de Lisboa.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 14
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Não deve ser concedido qualquer 
auxílio comunitário a actividades de 
investigação que requeiram a destruição de
embriões humanos ou que utilizem
material obtido a partir de embriões 
humanos mediante um processo que 
implique a destruição do embrião em 
causa.

Or. en
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Justificação

O Parlamento Europeu tem por diversas vezes sublinhado a abordagem destrutiva da 
Comunidade no que se refere ao embrião humano e à investigação sobre células estaminais
embrionárias humanas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 15
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) À luz da resolução de 8 de Março de 
2005 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas (A/59/516/Ad. I), que refere 
explicitamente a necessidade de evitar 
riscos sanitários e evitar a exploração das
mulheres, o Parlamento Europeu 
sublinhou a necessidade de excluir a 
possibilidade de concessão de apoio e 
financiamento para fins de clonagem 
humana ao abrigo de um programa 
comunitário.

Or. en

Justificação

A definição de limites eticamente fundamentados assume uma importância particular.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 16
Considerando 9

(9) Reforçar o potencial humano em 
investigação e tecnologia na Europa, a 
nível quantitativo e qualitativo.

(9) Devem ser tomadas medidas especiais 
para possibilitar um aumento significativo 
da participação feminina na investigação. 
As diferentes competências e experiências 
de homens e mulheres devem ser 
aproveitadas, inclusive na investigação.

Or. sv



PE 367.635v01-00 4/19 AM\593551PT.doc

PT

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
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. Para esse efeito, 
deve ser realizado um esforço para acelerar 
o reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais adquiridas seja no território 
comunitário seja em países terceiros. 

Or. fr

Justificação

Para incentivar os investigadores europeus a permanecerem na Europa e atrair 
investigadores estrangeiros, afigura-se fundamental acelerar o reconhecimento mútuo das 
qualificações adquiridas seja nos Estados-Membros seja no estrangeiro, de forma a não 
obstruir a circulação dos investigadores no território comunitário.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou e Raül Romeva i Rueda

Alteração 18
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) No âmbito das “Pessoas”, importa 
promover a curiosidade e o interesse das 
crianças pela ciência, criando um ambiente 
que propicie a curiosidade dos jovens pela 
ciência, reforçando a educação científica a 
todos os níveis, incluindo a nível escolar, e 
promovendo o interesse e a participação 
dos jovens na ciência;
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Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
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 e explorar plenamente o 
potencial dos seus investigadores sem 
qualquer forma de discriminação, 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.

Or. fr

Justificação

A melhor utilização possível do potencial de todos os investigadores, homens ou mulheres, no 
domínio da investigação deve ser uma prioridade para a União Europeia.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 20
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 



PE 367.635v01-00 6/19 AM\593551PT.doc

PT

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 na Convenção do Conselho da 
Europa sobre os Direitos do Homem e a 
Biomedicina.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
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,
nomeadamente do potencial feminino, no 
domínio da investigação e tecnologia na 
Europa.

Or. fr

Justificação

Cf. alteração 16.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 22
Artigo 2, nº 6 bis (novo)

(6 bis) A dimensão do género e os 
princípios da igualdade de oportunidades e 
de tratamento entre homens e mulheres e 
de combate a todas as formas de 
discriminação devem ser tidos em conta em 
todas as actividades abrangidas pelo 
programa.
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Or. fr

Justificação

Nos termos do artigo 3º, nº 2, do Tratado, a Comunidade deve procurar eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres em todas as suas acções, 
incluindo as actividades abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro de Investigação. Além 
disso, de acordo com o artigo 13º do Tratado, a Comunidade deve procurar eliminar todas as 
formas de discriminação.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 23
Artigo 7, nº 2, parágrafo 1

Nos dois anos após a conclusão do presente 
programa-quadro, a Comissão procederá a 
uma avaliação externa, com recurso a peritos 
independentes, sobre a fundamentação, 
execução e realizações do mesmo.

Nos dois anos após a conclusão do presente 
programa-quadro, a Comissão procederá a 
uma avaliação externa, com recurso a peritos 
independentes, sobre a fundamentação, 
execução e realizações do mesmo, 
nomeadamente no que diz respeito à 
promoção, desenvolvimento e exploração 
das competências e do potencial feminino.

Or. fr

Justificação

A avaliação do programa deve igualmente concentrar-se nos progressos realizados, a fim de 
reforçar o papel e as competências das mulheres no domínio da investigação.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 24
Anexo I, Parte I, "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 

A investigação clínica de muitas doenças 
(por exemplo, cancro, clamídia, doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, 
doenças mentais e neurológicas, em especial 
as ligadas ao envelhecimento como as 
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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.

doenças de Alzheimer e Parkinson e as 
doenças não contagiosas ligadas à saúde da 
criança) implica a realização de ensaios 
internacionais multicêntricos para a 
obtenção do número necessário de doentes 
num curto espaço de tempo. A investigação 
epidemiológica não deveria ser efectuada 
unicamente a nível genómico e molecular. 
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, bem como a 
realização de estudos epidemiológicos sobre 
estas 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 do cordão 
umbilical.

Justificação

A infecção por clamídia é uma doença comum sexualmente transmissível causada por 
bactéria que se julga provocar a infertilidade num terço dos casos, tornando-a a causa mais 
comum de esterilidade devido a uma infecção; 

É necessário que a investigação epidemiológica seja muito mais completa, tendo em conta os 
cuidados médicos públicos a nível societal e não deveria ser efectuada unicamente a nível 
genómico e molecular. Neste contexto, deveria reforçar-se a investigação sobre o 
estabelecimento de bancos públicos de células estaminais do cordão umbilical, de modo a 
obter um inventário suficiente que permita proporcionar ao maior número possível de 
potenciais beneficiários uma alta probabilidade de receber uma unidade de sangue do 
cordão umbilical terapeuticamente eficaz quando seja clinicamente indicado.  

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 25
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Fundamentação", parágrafo 2 
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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 mentais e 
neurológicas, em especial as ligadas ao 
envelhecimento como as doenças de 
Alzheimer e Parkinson e a osteoporose) 
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. fr

Justificação

A osteoporose é uma doença que afecta um elevado número de mulheres na Europa, razão 
por que as investigações clínicas são essenciais neste domínio para melhorar a qualidade de 
vida das mulheres atingidas.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 26
Anexo I, Parte I, "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 

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 



PE 367.635v01-00 10/19 AM\593551PT.doc

PT

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.

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, bem como a saúde 
do ponto de vista da igualdade entre os 
géneros.

Or. sv

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 27
Anexo I, Parte I, "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. Três questões estratégicas - a saúde 
infantil, a saúde das mulheres 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.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 28
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", 2. "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4
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– 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 raras e outras doenças crónicas 
(por exemplo, osteoartrite ou a 
osteoporose): para desenvolver estratégias 
centradas no doente, desde a prevenção ao 
diagnóstico e tratamento, incluindo 
investigação clínica e tendo em conta as 
especificidades relacionadas com o género.

Or. fr

Justificação

As estratégias de prevenção e tratamento das doenças devem ter em conta as diferenças 
existentes entre homens e mulheres.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 29
Anexo I, Parte I, "Temas", 1. "Saúde", "Actividades", 2. "Investigação translacional em 

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

– Medicina paliativa: terapia da dor e 
terapia sintomática de doenças ainda 
incuráveis, tendo em vista combater o 
melhor possível os sintomas do doente.

Or. de

Justificação

Muitas doenças continuarão a ser incuráveis nos próximos sete a oito anos. Mesmo após 
expiração do 7º Programa-Quadro de Investigação, continuarão a morrer pessoas devido a
doenças. O objectivo da medicina paliativa é combater o sofrimento - sobretudo a dor -, mas 
também outros sintomas como a sede, a comichão, os vómitos, mesmo quando a doença já 
não possa ser combatida.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 30
Anexo I, Parte I, "Temas", 2. "Ideias", "Actividades", parágrafo 3

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses políticos ou outros. Os seus 
membros serão nomeados pela Comissão na 
sequência de um procedimento independente 
para a sua identificação. Entre as funções do 
conselho científico conta-se a supervisão das 
decisões sobre o tipo de investigação a 
financiar e a sua actuação como garante
da qualidade da actividade numa perspectiva 
científica. As suas tarefas abrangerão, em
especial, a elaboração do programa de 
trabalho anual, o estabelecimento do 
procedimento de análise pelos pares, bem 
como o acompanhamento e o controlo da 
qualidade da execução do programa numa 
perspectiva científica.

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses políticos ou outros. O conselho 
científico será sempre composto de, pelo 
menos, 50% de mulheres. Os seus membros 
serão nomeados pela Comissão na sequência 
de um procedimento independente para a sua 
identificação. Entre as funções do conselho 
científico conta-se a supervisão das decisões 
sobre o tipo de investigação a financiar e a 
sua actuação como garante da qualidade da 
actividade numa perspectiva científica. As 
suas tarefas abrangerão, em especial, a 
elaboração do programa de trabalho anual, o 
estabelecimento do procedimento de análise 
pelos pares, bem como o acompanhamento e 
o controlo da qualidade da execução do 
programa numa perspectiva científica.

Or. en

Justificação

Este aditamento é necessária para assegurar que o Conselho Europeu de Investigação (CEI)
cumpra o objectivo comunitário de igualdade de tratamento.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 31
Anexo I, "Temas", 3. "Tecnologias da informação e das comunicações", 

"Actividades","Integração de tecnologias", travessão 2

– Ambientes domésticos: comunicação, 
monitorização, controlo e assistência; 
interoperabilidade sem descontinuidades e 
utilização de todos os dispositivos; serviços 

– Ambientes domésticos: filtragem dos 
conteúdos ilícitos; comunicação, 
monitorização, controlo e assistência; 
interoperabilidade sem descontinuidades e 
utilização de todos os dispositivos; serviços 
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e conteúdos digitais interactivos. e conteúdos digitais interactivos.

Or. fr

Justificação

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) devem permitir filtrar os conteúdos 
ilícitos, como a pornografia ou pedopornografia, que se multiplicam, sobretudo na Internet.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 32
Anexo I, "Temas", 8. "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", Objectivo

Permitir uma compreensão aprofundada e 
partilhada de desafios socioeconómicos 
complexos e interrelacionados com que a 
Europa se vê confrontada, como o 
crescimento, o emprego e a 
competitividade, a coesão social e a 
sustentabilidade, a qualidade de vida e a 
interdependência global, em especial com 
vista a proporcionar uma melhor base de 
conhecimentos para as políticas nos 
domínios em causa.

Permitir uma compreensão aprofundada e 
partilhada de desafios socioeconómicos 
complexos e interrelacionados com que a 
Europa se vê confrontada, como um
emprego de grande qualidade, uma
população envelhecida, a coesão social e a 
sustentabilidade, a qualidade de vida e a 
interdependência global, em especial com 
vista a proporcionar uma melhor base de 
conhecimentos para as políticas nos 
domínios em causa.

Or. en

Justificação

O envelhecimento da sociedade é um dos principais desafios do futuro.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 33
Anexo I, "Temas", 8. "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", Actividades, 

parágrafo 1

Crescimento, emprego e competitividade na 
sociedade do conhecimento:
desenvolvimento e integração da 

Desenvolvimento económico 
ecologicamente sustentável, emprego, 
justiça social e igualdade entre os géneros:
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investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, o emprego e a competitividade, 
desde a inovação, educação, incluindo a 
aprendizagem ao longo da vida, e papel dos 
conhecimentos científicos e outros, até 
contextos institucionais nacionais.

desenvolvimento e integração da 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, o emprego e a competitividade, 
desde a inovação, educação, incluindo a 
aprendizagem ao longo da vida, e papel dos 
conhecimentos científicos e outros, até 
contextos institucionais nacionais.

Or. en

Justificação

A competitividade em todas as áreas de sociedade não deveria tornar-se um objectivo
desejável.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 34
Anexo I, "Temas", 8. "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", Actividades, 

parágrafo 3

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, 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar, igualdade entre homens e 
mulheres, 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 todas 
as formas de discriminação, o racismo e a 
intolerância.

Or. fr

Justificação

Uma das maiores dificuldades com que a sociedade europeia se depara é o modo como
conciliar vida profissional e vida familiar. Além disso, a igualdade entre homens e mulheres e
o combate a todas as formas de discriminação também fazem parte dos problemas que 
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afectam a UE.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 35
Anexo I, "Temas" "II Ideias", Actividades, parágrafo 6

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI.

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI. O 
Conselho de Investigação deve diligenciar 
activamente para integrar a perspectiva do 
género na investigação e na ajuda ao 
desenvolvimento. Deve conceder apoio 
adequado à investigação que contém uma 
perspectiva do género. Dar visibilidade ao 
género na investigação promove o 
desenvolvimento de novos conhecimentos, 
reforça a qualidade e enriquece a 
investigação.

Or. sv

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 36
Anexo I, "Temas III", "Pessoas", Fudamentação, parágrafo 1

A existência de um grande número de 
investigadores qualificados e com um 
elevado nível de formação é uma condição 
necessária para o avanço da ciência e de 
apoio à inovação, mas é também um factor 
importante para atrair e manter 
investimentos do sector público e privado 
em investigação. No contexto de uma 
concorrência crescente a nível mundial, o 
desenvolvimento de um mercado europeu do 
trabalho aberto aos investigadores e a 
diversificação das competências e vias 
profissionais dos investigadores são factores 
cruciais para apoiar uma circulação 

A existência de um grande número de 
investigadores qualificados e com um 
elevado nível de formação é uma condição 
necessária para o avanço da ciência e de 
apoio à inovação, mas é também um factor 
importante para atrair e manter 
investimentos do sector público e privado 
em investigação. No contexto de uma 
concorrência crescente a nível mundial, o 
desenvolvimento de um mercado europeu do 
trabalho aberto e isento de todas as formas 
de discriminação aos investigadores e a 
diversificação das competências e vias 
profissionais dos investigadores são factores 
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favorável de investigadores e dos seus 
conhecimentos, tanto na Europa como num 
contexto global.

cruciais para apoiar uma circulação 
favorável de investigadores e dos seus 
conhecimentos, tanto na Europa como num 
contexto global.

Or. fr

Justificação

O mercado europeu da investigação deve estar isento de todas as formas de discriminação, a 
fim de atrair o maior número possível de pessoas, incluindo mulheres, e assim permitir à UE 
aumentar a sua competitividade de acordo com os objectivos de Lisboa.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 37
Anexo I, "Temas III", "Pessoas", Actividades, "Formação ao longo da vida e progressão na 

carreira" 

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, nomeadamente, após 
uma licença de maternidade ou de 
paternidade 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

Or. fr
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Justificação

As mulheres investigadoras não beneficiam das mesmas possibilidades de adiantamento que 
os homens no domínio da investigação, razão por que o 7º Programa-Quadro deveria 
contribuir para favorecer a carreira profissional das mulheres. Além disso, é necessário criar 
as condições necessárias que permitam às mulheres retomar as suas actividades após uma 
licença de maternidade e, a homens e mulheres, fazer o mesmo após uma licença parental.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 38
Anexo I, Parte IV, Capacidades, Secção 5, "Ciência na Sociedade", título 2, Fundamentação, 

parágrafo 1

A política europeia de investigação só será 
bem sucedida quando a sociedade, na 
Europa e nos Estados-Membros, estiver 
convencida de que as suas preocupações 
são atendidas e de que os limites éticos 
legítimos, que, crêem, devem ser impostos à
investigação, são respeitados.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 39
Anexo I, Parte IV, Capacidades, Secção 5, "Ciência na Sociedade", título 3, Actividades, 

parágrafo 3 bis (novo)

Reflexão crítica sobre actividades de 
investigação, com o objectivo de estabelecer
normas sobre a investigação eticamente 
aceitável, tomando em consideração os 
direitos fundamentais.
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Or. en

Justificação

É indispensável uma referência mais forte a limites éticos na ciência e à parte social do
programa.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 40
Anexo I, Parte IV, Capacidades, Secção 5, "Ciência na Sociedade", título 3, Actividades, 

parágrafo 4

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 
a promoção da mulher na investigação;

Or. fr

Justificação

Cf. justificação da alteração 20.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 41
Anexo I, Parte IV, Capacidades, Secção 5, "Ciência na Sociedade", título 3, Actividades, 

parágrafo 5

criação de um ambiente que propicie a 
curiosidade dos jovens pela ciência, 
reforçando a educação científica a todos os 
níveis, incluindo a nível escolar, e 
promovendo o interesse e participação dos 
jovens na ciência;

criação de um ambiente isento de 
estereótipos que propicie a curiosidade dos 
jovens pela ciência, reforçando a educação 
científica a todos os níveis, incluindo a nível 
escolar e noutras instituições adequadas, e 
promovendo o interesse e participação dos 
jovens na ciência;
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Or. fr

Justificação

É necessário criar um ambiente "científico" isento de todos os estereótipos, de modo a 
promover a plena participação das raparigas e dos rapazes nas actividades científicas, bem 
como reforçar o ensino das ciências, não só nos estabelecimentos escolares, mas também
noutras instituições adequadas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 42
Anexo I, Parte IV, Capacidades, Secção 5, "Ciência na Sociedade", título 3, Actividades, 

parágrafo 7 ter (novo)

Garantir instalações infantis, tal como 
acordado no Conselho da Barcelona, de 
2002, nos termos do qual os 
Estados-Membros deverão prever a 
disponibilidade de estruturas de 
acolhimento, até 2010, para pelo menos 
90% das crianças com idades 
compreendidas entre os 3 anos e a idade da 
escolaridade obrigatória e pelo menos 33% 
das crianças com menos de 3 anos;

Or. en


