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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 91
Considerando 1

(1) A Comunidade pode contribuir para 
proteger a saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos através de acções 
nos domínios da saúde pública e da defesa 
do consumidor.

(1) A Comunidade está empenhada em 
promover e melhorar a saúde, prevenir as 
doenças e combater as potenciais ameaças 
para a saúde. A Comunidade deve atender, 
de forma coordenada e coerente, às 
preocupações e expectativas do público. A 
Comunidade pode contribuir para proteger a 
saúde e a segurança dos cidadãos através de 
acções no domínio da saúde pública com 
valor acrescentado em relação às acções 
dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 3. A saúde pública é um bem de primeira importância e a sua 
protecção interessa a todos sem excepção. O artigo 152º do Tratado CE incumbe a 
Comunidade das missões de promover e melhorar a saúde, prevenir a doença 
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humana e reduzir as causas de perigo para a saúde humana. A resposta aos desafios 
no domínio da saúde exige medidas coordenadas e coerentes capazes de garantir um 
elevado nível de protecção da saúde pública

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Alteração 92
Considerando 1

(1) A Comunidade pode contribuir para 
proteger a saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos através de acções 
nos domínios da saúde pública e da defesa 
do consumidor.

(1) A Comunidade está empenhada em 
promover e melhorar a saúde, prevenir e 
reduzir as doenças e combater as potenciais 
ameaças para a saúde. A Comunidade deve 
atender, de forma coordenada e coerente, 
às preocupações da sua população 
respeitantes aos riscos para a saúde, bem 
como às suas expectativas de um elevado 
nível de protecção da saúde. A Comunidade 
pode contribuir para proteger a saúde e a
segurança dos cidadãos através de acções no 
domínio da saúde pública.

Or. en

Justificação

A saúde pública é um bem de primeira importância e a sua protecção interessa a 
todos sem excepção. O artigo 152º do Tratado CE incumbe a Comunidade das 
missões de promover e melhorar a saúde, prevenir a doença humana e reduzir as 
causas de perigo para a saúde humana. A resposta aos desafios no domínio da saúde 
exige medidas coordenadas e coerentes capazes de garantir um elevado nível de 
protecção da saúde pública. Uma boa política de saúde pública, adaptada aos 
desafios do século XXI, deverá ter como objectivo a redução das doenças, a fim de 
evitar ulteriores perdas em termos de saúde.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 93
Considerando 1

(1) A Comunidade pode contribuir para 
proteger a saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos através de acções 
nos domínios da saúde pública e da defesa 
do consumidor.

(1) A Comunidade pode contribuir para 
proteger a saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos através de acções 
no domínio da saúde pública com valor 
acrescentado em relação às políticas dos 
Estados-Membros.
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Or. en

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 94
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) A boa saúde é a pedra angular do 
bom desempenho económico.

Or. en

Justificação

Os problemas de saúde, as baixas por doença e as reformas antecipadas têm como 
resultado taxas de emprego inferiores e menor eficácia da mão-de-obra, 
representando assim um obstáculo ao crescimento económico.

Alteração apresentada por Justas Vincas Paleckis

Alteração 95
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Para além do seu empenhamento na 
preservação e melhoria da saúde dos seus
cidadãos, a Comunidade deverá igualmente 
ter em conta valores éticos, a fim de não 
violar os códigos de conduta existentes.

Or. en

Justificação

Impunha-se clarificar uma frase contida no preâmbulo da proposta de decisão, 
“Tornar os cidadãos europeus mais saudáveis é o objectivo final de todas as 
actividades na área da saúde levadas a cabo nos termos do Tratado" (ponto 3.1), 
uma vez que, do ponto de vista jurídico e ético, o objectivo não pode ser perseguido 
por todos os meios disponíveis que conduziriam, em última instância, à melhoria da 
saúde dos cidadãos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 96
Considerando 1 ter (novo)
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(1 ter) O sector da saúde caracteriza-se pelo 
seu considerável potencial de crescimento, 
inovação e dinamismo, bem como pelos 
desafios com que se defronta nos planos da 
sustentabilidade financeira e social e da 
eficiência dos sistemas de prestação de 
cuidados de saúde, devido, entre outros 
factores, ao aumento da esperança de vida 
e aos progressos da medicina.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 5. No sector da saúde, têm-se verificado rápidos 
desenvolvimentos em termos financeiros, com um aumento do investimento e do 
emprego e a introdução de tecnologias e inovação, sobretudo nos países 
desenvolvidos. Concomitantemente, registou-se um crescimento das despesas com a 
saúde e prestação de cuidados de saúde de quase 10 % do PIB dos Estados-Membros, 
dado o aumento da esperança de vida e o facto de o sector da saúde, 
proporcionalmente, ter um peso importante nos respectivos sistemas de segurança 
social.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 97
Considerando 1 quinquies (novo)

(1 quinquies) Existem múltiplas ameaças 
transfronteiras graves para a saúde e 
outras estão em vias de emergir, o que 
requer a adopção de novas medidas 
comunitárias. A vigilância, a detecção 
precoce e o combate a ameaças sérias para 
a saúde reclamam, da parte da 
Comunidade, capacidade de resposta 
coordenada e eficaz.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 7. As sucessivas crises alimentares, o pânico à escala mundial 
gerado pela pneumonia atípica, que surgiu na China, pela gripe aviária e pela 
possibilidade de deflagração no futuro imediato de uma pandemia de gripe que 
poderá ceifar milhões de vidas, e os problemas ambientais que afectam a saúde 
pública põem em evidência a sua extraordinária relevância e, consequentemente, a 
da sua protecção para os cidadãos, que reclamam a adopção de acções efectivas ao 
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nível da União. Além disso, a mobilidade dos cidadãos europeus e a livre circulação 
de pessoas no interior da UE impõem a necessidade de vigilância com vista à 
detecção precoce de ameaças transfronteiras graves, a emissão rápida de alertas e 
um combate pronto às ameaças em causa.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 98
Considerando 1 quinquies (novo)

(1 quinquies) A Comunidade deverá 
atribuir prioridade às ameaças 
transfronteiras graves para a saúde que 
exigem acção nos domínios da vigilância, 
da detecção precoce e da coordenação das 
respostas dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A prioridade das políticas comunitárias de saúde pública deverá centrar-se nas 
ameaças transfronteiras à saúde, onde é essencial uma acção coordenada da UE, 
complementando as medidas adoptadas pelos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 99
Considerando 1 quinquies (novo)

(1 quinquies) Existe toda uma série de 
graves ameaças para a saúde, estando a 
surgir outras que requerem intervenção. A 
vigilância, o alerta rápido e a luta contra as 
epidemias graves requerem, por parte da
Comunidade, uma capacidade de resposta 
coordenada e eficaz.

Or. it

Justificação

As formas de propagação das doenças epidémicas não correspondem (como 
sustentado no passado) às fronteiras dos Estados. Aquelas, como, por exemplo, a 
gripe aviária, são transmitidas à escala mundial.



PE 367.644v01-00 6/81 AM\593879PT.doc

PT

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 100
Considerando 1 sexies (novo)

(1 sexies) Segundo o relatório de 2005 da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
sobre a saúde na Europa, em termos de 
anos de vida ajustados em função da 
incapacidade, as principais causas do peso 
da doença no continente são as doenças 
não transmissíveis (77% do total), as lesões 
e as intoxicações acidentais (14%) e as 
doenças transmissíveis (9%). Os sete tipos 
de patologia principais – doenças 
cardiovasculares isquémicas, perturbações 
depressivas unipolares, doenças vasculares 
cerebrais, distúrbios ligados ao consumo de 
álcool, doenças pulmonares crónicas, 
cancro do pulmão e lesões resultantes de 
acidentes de viação – são responsáveis por 
34% dos anos de vida ajustados em função 
da incapacidade no continente. Os sete 
principais factores de risco – tabagismo, 
alcoolismo, hipertensão arterial, excesso de 
colesterol, obesidade, baixo consumo de 
fruta e legumes e sedentarismo – são 
responsáveis por 60% dos anos de vida 
ajustados em função da incapacidade. Para 
além disso, as doenças transmissíveis, como 
o VIH/SIDA, a gripe, a tuberculose e a 
malária, bem como a resistência 
antimicrobiana, estão a converter-se 
igualmente numa ameaça para a saúde de 
toda a população europeia. Uma 
importante função do programa seria a 
melhor identificação dos principais factores 
que pesam sobre a saúde na Europa.

Or. en

Justificação

É absolutamente essencial tomar em consideração os dados autorizados da OMS na 
elaboração do programa de saúde pública da União.
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Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 101
Considerando 1 sexies (novo)

(1 sexies) Segundo o relatório 2005 da 
OMS sobre a saúde na Europa, em termos 
de anos de vida ajustados à deficiência 
(DALY), as mais importantes causas de 
doença na região são as doenças não 
transmissíveis  (77% do total), as causas 
externas de lesão e as intoxicações (14%) e 
as doenças transmissíveis (9%). Sete 
condições  principais - cardiopatia 
isquémica, doença vascular cerebral, 
perturbações depressivas unipolares, 
perturbações devidas ao consumo excessivo 
de álcool, lesões resultantes de acidentes 
rodoviários, doenças pulmonares crónicas 
e cancro do pulmão - representam 34% dos 
DALY na Região. Os sete principais 
factores de risco - hipertensão arterial, 
tabagismo, alcoolismo, níveis elevados de 
colesterol, excesso de peso, consumo 
insuficiente de frutas e legumes e 
inactividade física - representam 60% dos 
DALY. Por outro lado, as doenças 
transmissíveis, nomeadamente, o HIV/Sida, 
a gripe, a tuberculose, a malária e a 
resistência aos antibióticos estão 
igualmente a tornar-se uma ameaça para a 
saúde de toda a população europeia. Um 
dos objectivos importantes do programa 
consistiria em mais bem determinar as 
principais causas de doença na 
Comunidade.

Or. it

(cf. alteração 8)

Justificação

É absolutamente necessário, aquando da elaboração do programa de saúde pública 
na União, ter presentes os dados apresentados pela OMS no seu relatório 2005 e, em 
particular, as principais condições e factores de risco em termos de DALY. Com 
efeito, de acordo com os quadros 4 e 5, os DALY apresentam as percentagens 
seguidamente expostas. Sete condições principais: cardiopatia isquémica, 10,5%; 
doenças vasculares cerebrais, 7,2%; perturbações depressivas unipolares, 6,2%; 
perturbações devidas ao alcoolismo, 3,1%;  lesões resultantes de acidentes 
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rodoviários, 2,4%; doenças pulmonares crónicas, 2,3%; cancro do pulmão, 2,2%; 
sete factores de risco: hipertensão arterial, 12,8%;  tabaco,  12,3%;  álcool, 10,1%; 
níveis elevados de colesterol, 8,7%; excesso de peso, 7,8%; consumo insuficiente de 
frutas e legumes, 4,4%; inactividade física, 3,5%.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 102
Considerando 1 sexies (novo)

(1 sexies) Segundo o relatório 2005 da 
OMS sobre a saúde na Europa, em termos 
de anos de vida ajustados à deficiência 
(DALY), as  mais importantes causas de 
doença na região são as doenças não 
transmissíveis  (77% do total), as causas 
externas de lesão e as intoxicação (14%) e 
as doenças transmissíveis (9%). 
Sete condições  principais - cardiopatia 
isquémica, doença vascular cerebral, 
perturbações depressivas unipolares, 
perturbações devidas ao consumo excessivo 
de álcool, lesões resultantes de acidentes 
rodoviários, doenças pulmonares crónicas 
e cancro do pulmão - representam 34% dos 
DALY na Região. Os sete principais 
factores de risco - hipertensão arterial, 
tabagismo, alcoolismo, níveis elevados de 
colesterol, excesso de peso, consumo 
insuficiente de frutas e legumes e 
inactividade física - representam 60% dos 
DALY. Por outro lado, as doenças 
transmissíveis, nomeadamente, o HIV/Sida, 
a gripe, a tuberculose, a malária e a 
resistência aos antibióticos estão 
igualmente a tornar-se uma ameaça para a 
saúde de toda a população europeia. Um 
dos objectivos importantes do programa 
consistiria em mais bem determinar as 
principais causas de doença na 
Comunidade.

Or. it
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(cf. alteração 8)

Justificação

A presente alteração retoma fielmente a alteração 8 do relator, com uma rectificação 
relativa à ordem correcta das principais condições e dos principais factores de risco 
em termos de  DALY, com o objectivo de integrar o texto e os quadros constantes do 
relatório 2005 da OMS sobre a saúde na Europa. Com efeito, de acordo com os 
quadros 4 e 5, os DALY apresentam as percentagens seguidamente expostas. Sete 
condições principais: cardiopatia isquémica, 10,5%; doenças vasculares cerebrais, 
7,2%; perturbações depressivas unipolares, 6,2%; perturbações devidas ao 
alcoolismo, 3,1%;  lesões resultantes de acidentes rodoviários, 2,4%; doenças 
pulmonares crónicas, 2,3%; cancro do pulmão, 2,2%; sete factores de risco: 
hipertensão arterial, 12,8%;  tabaco,  12,3%;  álcool, 10,1%; níveis elevados de 
colesterol, 8,7%; excesso de peso, 7,8%; consumo insuficiente de frutas e legumes, 
4,4%; inactividade física, 3,5%.

Alteração apresentada por Riitta Myller e John Bowis

Alteração 103
Considerando 1 sexies (novo)

(1 sexies) As oito principais causas de 
morte por doenças não transmissíveis na
Região Europeia da OMS são as doenças 
cardiovasculares, as perturbações 
neuropsiquiátricas, o cancro, as doenças 
digestivas, as doenças respiratórias, as 
perturbações dos órgãos sensoriais, as 
doenças musculosqueléticas e a diabetes 
mellitus. Por outro lado, os resultados de 
um estudo recente, com base num modelo 
de doença utilizado pela OMS, indica que a 
mortalidade atribuível à diabetes será 
provavelmente bastante mais elevada do 
que as estimativas globais anteriores, 
baseadas em certidões de óbito, uma vez 
que os doentes de diabetes morrem, na 
maior parte dos casos, de doenças 
cardiovasculares e renais. 

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração 8 (considerando 1 sexies 
(novo)) apresentada pelo relator.
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Alteração apresentada por John Bowis e Antonios Trakatellis

Alteração 104
Considerando 1 septies (novo)

(1 septies) A diabetes e a obesidade 
constituem ameaças graves para os 
cidadãos da União Europeia, razão pela 
qual o programa deverá tratar igualmente 
essa importante questão na base, inter alia, 
da recolha e análise de dados relevantes.

Or. en

Alteração apresentada por Linda McAvan e Antonios Trakatellis

Alteração 105
Considerando 1 septies (novo)

(1 septies) A resistência microbiana aos 
antibióticos e as infecções nosocomiais 
estão a tornar-se uma ameaça à saúde na 
Europa. A falta de investigação sobre 
novos antibióticos, bem como a utilização 
adequada dos existentes, constituem 
preocupações de relevo. Importa, por tal 
motivo, recolher e analisar dados 
relevantes. 

Or. en

Alteração apresentada por Alojz Peterle

Alteração 106
Considerando 1 septies (novo)

(1 septies) Pelo menos um terço da 
totalidade dos cancros são evitáveis. Devem 
ser desenvolvidos esforços continuados no 
sentido de reforçar e acelerar a 
transferência, para a acção em matéria de 
saúde pública, do conhecimento a nível da 
prevenção e controlo do cancro.



AM\593879PT.doc 11/81 PE 367.644v01-00

PT

Or. en

Justificação

Segundo a OMS, os índices de cancro deverão aumentar sensivelmente devido ao 
envelhecimento da população europeia, sendo o aparecimento da epidemia de cancro 
atribuído a uma maior exposição à utilização do tabaco, a uma alimentação pouco 
saudável, à inactividade física, a algumas infecções e a substâncias cancerígenas. 
Um em cada três europeus tem um diagnóstico de cancro, doença que mata uma em 
cada quatro pessoas na Europa. A prevenção oferece a mais eficaz estratégia a longo 
prazo para o controlo do cancro. A título de exemplo, o Código Europeu do Cancro 
poderia proporcionar um novo impulso à luta contra o cancro nos novos 
Estados-Membros, que apresentam os défices mais elevados de sobrevivência a essa 
enfermidade.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 107
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis)  O programa atribuirá uma ênfase 
especial à melhoria das condições de saúde 
e à promoção de um estilo de vida saudável 
entre as crianças e os jovens. 

Or. en

Justificação

Atendendo a que a forma mais eficaz da prevenção de doenças em adultos consiste 
em adoptar um estilo de vida saudável desde as primeiras fases da vida, afigura-se 
necessário concentrar os recursos do programa na melhoria da saúde das gerações 
jovens.

Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 108
Considerando 3

(3)  Embora mantendo os elementos 
principais e as especificidades de acções em 
matéria de saúde e de defesa do 
consumidor, um único programa integrado 
ajudaria a maximizar as sinergias em 
termos de objectivos e eficiência na 
administração de acções nestas áreas. 
Combinar actividades de saúde e defesa do 

(3) O programa deveria ajudar a responder a 
objectivos de protecção dos cidadãos contra 
riscos e ameaças para a saúde e 
incrementar o seu acesso a informações 
pertinentes, permitindo-lhes, assim, 
tomarem decisões no seu melhor interesse.
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consumidor num único programa deveria 
ajudar a responder a objectivos comuns de 
protecção dos cidadãos contra riscos e 
ameaças, aumentando a sua capacidade de 
terem conhecimento e oportunidades para 
tomarem decisões no seu próprio interesse e 
apoiar a integração de objectivos em 
matéria de saúde e de consumidores em 
todas as políticas e actividades 
comunitárias. Combinar estruturas e 
sistemas administrativos deveria permitir 
uma execução mais eficiente do programa 
e ajudar a fazer um melhor uso dos 
recursos comunitários disponíveis para a 
saúde e defesa do consumidor.

Or. de

Justificação

Importante se afigura, neste contexto, salientar, também do ponto de vista linguístico, 
o carácter obrigatório da consecução dos objectivos do programa.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 109
Considerando 3

(3) Embora mantendo os elementos 
principais e as especificidades de acções em 
matéria de saúde e de defesa do 
consumidor, um único programa integrado
ajudaria a maximizar as sinergias em 
termos de objectivos e eficiência na 
administração de acções nestas áreas. 
Combinar actividades de saúde e defesa do 
consumidor num único programa deveria 
ajudar a responder a objectivos comuns de 
protecção dos cidadãos contra riscos e 
ameaças, aumentando a sua capacidade de 
terem conhecimento e oportunidades para 
tomarem decisões no seu próprio interesse e 
apoiar a integração de objectivos em 
matéria de saúde e de consumidores em 
todas as políticas e actividades 
comunitárias. Combinar estruturas e 
sistemas administrativos deveria permitir 
uma execução mais eficiente do programa 

(3) O programa ajudaria a atingir os 
objectivos de protecção dos cidadãos contra 
riscos e ameaças e contribuiria para a 
optimização do seu estado de saúde física e 
mental, aumentando o seu acesso à 
informação sobre tais riscos e ameaças e a 
sua capacidade tomarem decisões bem 
fundadas.



AM\593879PT.doc 13/81 PE 367.644v01-00

PT

e ajudar a fazer um melhor uso dos 
recursos comunitários disponíveis para a 
saúde e defesa do consumidor.

Or. sv

Justificação

Actualmente, graças às conquistas da medicina, as acções em matéria de saúde 
pública são compostas, em partes iguais, do aproveitamento de oportunidades e da 
redução dos riscos. Por conseguinte, é importante marcar um certo optimismo. O 
aproveitamento dessas possibilidades está, porém, bastante dependente do empenho 
de cada um na sua própria saúde, pelo que importa salientar no texto, desde cedo, a 
importância do esforço individual para atingir bons resultados.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 110
Considerando 3

(3) Embora mantendo os elementos 
principais e as especificidades de acções em 
matéria de saúde e de defesa do 
consumidor, um único programa integrado 
ajudaria a maximizar as sinergias em 
termos de objectivos e eficiência na 
administração de acções nestas áreas. 
Combinar actividades de saúde e defesa do 
consumidor num único programa deveria 
ajudar a responder a objectivos comuns de 
protecção dos cidadãos contra riscos e 
ameaças, aumentando a sua capacidade de 
terem conhecimento e oportunidades para 
tomarem decisões no seu próprio interesse e 
apoiar a integração de objectivos em matéria 
de saúde e de consumidores em todas as 
políticas e actividades comunitárias. 
Combinar estruturas e sistemas 
administrativos deveria permitir uma 
execução mais eficiente do programa e 
ajudar a fazer um melhor uso dos recursos 
comunitários disponíveis para a saúde e 
defesa do consumidor.

(3) O programa no domínio da saúde
deveria ajudar a responder a objectivos de 
protecção dos cidadãos contra riscos e 
ameaças, incluindo as que escapam ao 
controlo dos indivíduos, como a 
dependência de medicamentos sujeitos a 
prescrição, aumentando a sua capacidade de 
terem conhecimento e oportunidades para 
tomarem decisões no seu próprio interesse e 
apoiar a integração de objectivos em matéria 
de saúde em todas as políticas e actividades 
comunitárias.

Or. en
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Justificação

Impõe-se uma acção comunitária para ajudar os Estados-Membros a enfrentarem 
determinados riscos e ameaças. Até ao momento, os Estados-Membros não foram 
capazes de resolver eficazmente os danos causados à saúde pela dependência de 
medicamentos sujeitos a prescrição. As consequências para as pessoas são 
semelhantes às que decorrem da dependência da heroína e do álcool.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Alteração 111
Considerando 3 bis (novo)

(3bis) O programa de saúde pode contribuir 
para a eliminação das desigualdades entre 
homens e mulheres, que não só são 
influenciadas por diferenças biológicas, 
mas principalmente por princípios éticos e 
morais, pelo contexto social, pelo acesso à 
educação, pelo conhecimento e a 
informação, pelas diferenças sócio-
-económicas e pelos problemas 
burocráticos no acesso à prestação de 
cuidados de saúde.

Or. nl

Justificação

Nos últimos 20 anos tomou-se consciência de que homens e mulheres são tratados de 
maneira diferente nos serviços médicos e de saúde. Sem dúvida que se trata de uma 
discriminação do género no tratamento e na prestação de cuidados de saúde. Hoje 
em dia, é um dado adquirido e reconhece-se que, em matéria de cuidados de saúde, o 
género é tão determinante quanto as origens sociais, económicas e étnicas. 
Assegurando-se que o programa de saúde presta atenção à discriminação dos 
géneros, de futuro será possível considerar melhor as necessidades especiais das 
mulheres nos serviços médicos e de saúde.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 112
Considerando 3 ter (novo)

(3 ter) Aumentar o indicador de esperança 
de vida Anos de vida saudável (HLY) 
através da prevenção da doença é 
importante para o bem-estar dos cidadãos 
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da UE e contribui para a superação dos 
desafios do processo de Lisboa no que toca 
à sustentabilidade das finanças públicas, 
que se encontram sob pressão do aumento 
das despesas com os cuidados de saúde e a 
segurança social.

Or. en

Justificação

Deverá ser alterada a formulação do considerando 3 ter (novo) do projecto de 
relatório, na medida em que se refere à incapacidade de modo muito negativo, 
adoptando em larga medida a abordagem clínica da incapacidade. As pessoas 
portadoras de deficiência têm vindo a explicar que a sua condição não implica que 
sejam doentes ou incapazes. Por tal motivo, é inadequada a formulação utilizada no 
projecto de relatório, que associa desse modo a incapacidade.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 113
Considerando 3 quater (novo)

(3 quater) O Programa deveria ajudar a 
identificar as causas das desigualdades em 
termos de saúde e encorajar, 
designadamente, o intercâmbio das 
melhores práticas para as resolver. 

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 15. O programa deve incidir, inter alia, em medidas que ajudem 
a reduzir as desigualdades, mediante a promoção de padrões de excelência na 
prestação de cuidados médicos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 114
Considerando 3 sexies (novo)

(3 sexies) É essencial recolher, processar e 
analisar de modo sistemático dados 
comparáveis que permitam uma vigilância 
eficaz do estado da saúde na União 
Europeia. Isto habilitaria a Comissão e os 
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Estados-Membros a melhorarem a 
informação ao público e a formularem 
estratégias, políticas e acções apropriadas à 
consecução de um elevado nível de 
protecção da saúde humana. Os objectivos 
da compatibilidade e da interoperabilidade 
dos sistemas e redes de intercâmbio de 
dados e informações para o 
desenvolvimento da saúde pública devem 
ser prosseguidos no quadro das acções e 
medidas de apoio. O género, a idade e a 
origem étnica constituem factores 
importantes do ponto de vista da saúde. 
Devem, por tal motivo, ser analisados em 
conformidade os dados pertinentes.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 16. Sem recolha, processamento e análise sistemáticos de dados 
a nível comunitário não pode haver uma vigilância eficaz da saúde. Como tal, é 
essencial recorrer a informações objectivas, fiáveis, compatíveis e comparáveis que 
possam ser trocadas a nível comunitário. É importante, igualmente, dispor de 
sistemas e redes compatíveis e interoperáveis no sector da saúde.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 115
Considerando 3 octies (novo)

(3 octies) O intercâmbio das melhores 
práticas pode contribuir para optimizar a 
utilização dos recursos a nível da saúde e 
melhorar os serviços prestados aos 
cidadãos. É necessário, por tal motivo, 
definir orientações e indicadores para 
facilitar o intercâmbio das melhores 
práticas.

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 116
Considerando 3 nonies (novo)
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(3 nonies) É importante promover as 
melhores práticas no tratamento de 
doenças e lesões, com vista a prevenir 
danos adicionais para a saúde e a 
desenvolver centros de referência para 
condições específicas.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 19. Não carece de justificação.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 117
Considerando 3 nonies (novo)

(3 nonies) Importa promover as melhores 
práticas e alternativas de qualidade, que 
possam ser preferíveis por razões de ordem 
social, religiosa ou outras de carácter 
pessoal, bem como promover os métodos 
mais recentes no tratamento de doenças e 
lesões, para dessa forma evitar mais 
problemas de saúde.

Or. sv

Justificação

Importa ter em conta que, actualmente, os cuidados de saúde são tão bons que uma 
pessoa pode, por motivos sociais, religiosos ou outros privados, optar por um método 
de tratamento que, objectivamente, não seja tão bom quanto outro. Por exemplo, um 
doente que está a morrer de cancro pode preferir estar próximo dos seus a prolongar 
a sua vida; uma pessoa pode, por razões religiosas, decidir não aceitar, por exemplo, 
uma doação de sangue ou uma outra, simplesmente, acredita mais no método de 
tratamento antigo e, por isso, não quer experimentar um mais recente. É 
extremamente importante ter em conta estes desejos, uma vez que a vontade própria e 
o empenho do doente são sempre fundamentais para o êxito da estratégia terapêutica.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 118
Considerando 3 decies (novo)

(3 decies) O Programa deve contribuir para 
a recolha de dados e a promoção das 
políticas relevantes sobre a mobilidade dos 
pacientes, bem como dos profissionais de 
saúde. Deve facilitar um maior 
desenvolvimento do Espaço Europeu de 
Saúde em linha, e mormente do cartão 
europeu do seguro de saúde, através de 
iniciativas europeias conjuntas com outros 
domínios políticos da União.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 21. A mobilidade dos pacientes e dos profissionais de saúde 
constitui um desafio de capital importância para o sector da saúde na União. À luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que reconhece o 
direito dos pacientes ao reembolso de despesas médicas realizadas noutro 
Estado-Membro, mas distingue entre cuidados hospitalares e não hospitalares e 
subordina o exercício desse direito ao preenchimento de certas condições, tendentes 
a garantir o equilíbrio financeiro e a segurança social, com o fim de salvaguardar 
um elevado nível de protecção da saúde, é necessário que a acção comunitária incida 
sobre as questões ligadas à mobilidade dos pacientes e à promoção de iniciativas no 
campo da saúde em linha e, em particular, ao desenvolvimento do "cartão de saúde". 

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 119
Considerando 3 undecies (novo)

(3 undecies) O Programa deve igualmente 
contribuir para a recolha de dados sobre a 
mobilidade dos pacientes e dos 
profissionais de saúde. Deve facilitar um 
maior desenvolvimento do Espaço Europeu 
de Saúde em linha, e mormente do cartão 
electrónico de saúde, estabelecendo 
critérios de qualidade rigorosos para os 
sítios web relacionados com a saúde..

Or. en
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Justificação

A Internet pode proporcionar um importante valor acrescentado ao oferecer uma 
plataforma para informações e serviços complementares relacionados com a saúde. 
O Programa deve, todavia, definir as medidas necessárias ao estabelecimento de 
critérios de qualidade para os sítios web relacionados com a saúde, a fim de garantir 
que o sector europeu da electrónica ao serviço da saúde forneça informações e 
serviços fiáveis e seguros nesse domínio.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Alteração 120
Considerando 3 undecies

(3 undecies) A promoção das aplicações da 
telemedicina pode contribuir para a 
mobilidade dos pacientes e para a prestação 
de cuidados médicos ao domicílio, 
atenuando, assim, a pressão sobre os 
cuidados primários e reduzido os encargos 
causados pela doença e pela lesão.

Or. el

Justificação

As aplicações da telemedicina promovem a mobilidade dos pacientes, facilitam o seu 
rápido e apropriado acesso  aos serviços de saúde, contribuindo, simultaneamente, 
para reduzir o impacto da doença e da lesão e racionalizando as despesas no sector 
da saúde.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 121
Considerando 3 quinquiedecies (novo)

(3 quinquiedecies) O Programa deve 
contemplar especificamente as doenças 
relacionadas com o género (tais como o 
cancro da mama e da próstata, a 
osteoporose, etc.).

Or. en

Justificação

Muitas doenças de grande prevalência são específicas em termos de género, razão 



PE 367.644v01-00 20/81 AM\593879PT.doc

PT

pela qual devem ser contempladas especificamente.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 122
Considerando 4

(4) As políticas de saúde e defesa do 
consumidor partilham objectivos comuns 
referentes à protecção contra riscos, à 
melhoria do processo de decisão dos 
cidadãos e à integração dos interesses em 
termos de saúde e defesa do consumidor em 
todas as políticas comunitárias, assim como 
instrumentos comuns tais como a 
comunicação, o reforço das capacidades da 
sociedade civil em relação a questões de 
saúde e defesa do consumidor, e a promoção 
da cooperação internacional nestes 
domínios. Questões como hábitos 
alimentares e obesidade, tabaco e outras 
opções de consumo relacionadas com a 
saúde são exemplos de questões transversais 
que afectam a saúde e a defesa do 
consumidor. Adoptar uma abordagem 
conjunta relativamente a estes objectivos e 
instrumentos comuns possibilitará a 
realização mais eficiente e eficaz de 
actividades comuns à saúde e à defesa do 
consumidor. Há igualmente objectivos 
diferenciados referentes a cada uma das 
áreas da saúde e da defesa do consumidor 
que devem ser abordados através de acções e 
instrumentos específicos a cada uma das 
referidas áreas.

(4) As políticas de saúde e defesa do 
consumidor partilham objectivos comuns 
referentes à protecção contra riscos, à 
melhoria do processo de decisão dos 
cidadãos e à integração dos interesses em 
termos de saúde e defesa do consumidor em 
todas as políticas comunitárias, assim como 
instrumentos comuns tais como a 
comunicação, o reforço das capacidades da 
sociedade civil em relação a questões de 
saúde e defesa do consumidor, e a promoção 
da cooperação internacional nestes 
domínios. Questões como a falta de 
exercício físico, hábitos alimentares e 
obesidade, tabaco, álcool e outras opções de 
consumo relacionadas com a saúde são 
exemplos de questões transversais que 
afectam a saúde e a defesa do consumidor. 
Adoptar uma abordagem conjunta 
relativamente a estes objectivos e 
instrumentos comuns possibilitará a 
realização mais eficiente e eficaz de 
actividades comuns à saúde e à defesa do 
consumidor. Há igualmente objectivos 
diferenciados referentes a cada uma das 
áreas da saúde e da defesa do consumidor 
que devem ser abordados através de acções e 
instrumentos específicos a cada uma das 
referidas áreas.

Or. en

Justificação

Não carece de justificação que a falta de exercício físico e o consumo de álcool têm 
consequências negativas para a saúde.
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Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 123
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Os novos Estados-Membros 
enfrentam problemas importantes a nível 
da saúde e dispõem de meios económicos 
mais reduzidos para os resolver. O 
subinvestimento na saúde representa um 
importante obstáculo ao seu 
desenvolvimento, bem como ao crescimento 
da União alargada no seu conjunto. 

Or. en

Justificação

Os novos Estados-Membros enfrentam problemas de saúde ainda maiores do que o 
resto da União, sendo necessário um maior investimento no sector da saúde e nas 
respectivas infra-estruturas, a fim de promover o seu desenvolvimento.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 124
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) E necessário aumentar o 
investimento da União na saúde e nos 
projectos com a mesma relacionados. Neste 
contexto, os Estados-Membros deverão 
identificar as melhorias a nível da saúde 
como uma prioridade nos seus programas 
nacionais. É necessário um melhor 
conhecimento das possibilidades de 
financiamento da União em prol da saúde. 
Deverá ser encorajada a troca de 
experiências entre os Estados-Membros 
sobre o financiamento da saúde através dos 
Fundos Estruturais.

Or. en

Justificação

A fim de possibilitar o financiamento da saúde através dos Fundos Estruturais, é 
necessário que a saúde seja incluída como prioridade nos programas nacionais dos 
Estados-Membros. É necessário elevar o grau de conhecimento da população, dado 
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não existir informação suficiente sobre essa possibilidade.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 125
Considerando 6

(6) É do interesse geral europeu que a 
saúde, a segurança e os interesses 
económicos dos cidadãos, bem como os 
interesses do consumidor no 
desenvolvimento de normas para produtos 
e serviços, sejam representados a nível 
comunitário. Os objectivos-chave do 
programa podem igualmente depender da 
existência de redes especializadas que 
exigem também contribuições comunitárias 
que lhes permitam desenvolver-se e 
funcionar. Dada a natureza específica das 
organizações envolvidas, e em casos de 
utilidade excepcional, a renovação do apoio 
comunitário para o funcionamento de tais 
organizações não deveria ser objecto do 
princípio de redução gradual.

(6) As organizações não-governamentais e 
redes especializadas desempenham também 
um papel importante na promoção da 
saúde pública e enquanto representantes 
dos interesses dos cidadãos no quadro da 
política de saúde comunitária. Elas 
carecem de contribuições comunitárias que 
lhes permitam desenvolver-se e funcionar. 
Os critérios de elegibilidade e as normas 
em matéria de transparência financeira 
aplicáveis às organizações 
não-governamentais e redes especializadas 
candidatas a apoio comunitário devem ser 
estabelecidos na presente decisão. Dada a 
natureza específica das organizações 
envolvidas, e em casos de utilidade 
excepcional, a renovação do apoio 
comunitário para o funcionamento de tais 
organizações não deveria ser objecto do 
princípio de redução gradual.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 27. As ONG e as redes especializadas desempenham um papel 
importante na promoção da saúde e, consequentemente, devem participar no 
programa.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 126
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Em conformidade com o artigo 2º 
do Tratado, nos termos do qual a igualdade 
entre homens e mulheres constitui um 
princípio da Comunidade Europeia, e em 
conformidade com o nº 2 do artigo 3º, nos 
termos do qual a Comunidade terá por 
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objectivo eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres na realização de todas as acções 
comunitárias, incluindo a obtenção de um 
elevado nível de protecção sanitária, todos 
os objectivos e acções abrangidos pelo 
Programa de Acção Comunitária no 
Domínio da Saúde promoverão uma 
melhor compreensão e reconhecimento das 
necessidades respectivas de homens e 
mulheres e das suas abordagens em relação 
à saúde. 

Or. en

Justificação

De acordo com as disposições do Tratado [Artigo 2º e nº 2 do artigo 3º TCE] e com 
os compromissos assumidos pela Comunidade em matéria de inclusão das questões 
de género, este deverá ser explicitamente referido no Programa que tem por objectivo 
contribuir para um elevado nível de protecção da saúde. Por tal motivo, o 
considerando proposto deverá ser introduzido ao mesmo nível dos princípios da 
subsidiariedade e proporcionalidade, previstos no Tratado CE. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 127
Artigo 2

1. O programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e 
contribuirá para proteger a saúde, a 
segurança e os interesses económicos dos 
cidadãos.

O Programa complementará, apoiará e 
gerará valor acrescentado para as 
políticas da Comunidade e dos 
Estados-Membros e contribuirá para 
proteger e promover a saúde e a segurança 
humanas, prevenir as doenças e lesões 
humanas e melhorar a saúde pública.

2. O objectivo referido no n.º 1 será 
concretizado através de objectivos comuns 
e de objectivos específicos nos domínios 
da saúde e da defesa do consumidor.

a) Os objectivos comuns em matéria de 
saúde e defesa do consumidor a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 1 da 
presente decisão serão:
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– Proteger os cidadãos contra riscos e 
ameaças que se encontrem para além do 
controlo dos indivíduos;
– Aumentar a capacidade dos cidadãos de 
tomar decisões mais correctas sobre a sua 
saúde e os seus interesses enquanto 
consumidores;
– Integrar os objectivos da política de 
saúde e da política do consumidor noutras 
políticas.

b) Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 2 da 
presente decisão serão:

Os objectivos a concretizar através das 
acções e dos instrumentos definidos no 
anexo da presente decisão serão:

– Proteger os cidadãos contra ameaças para 
a saúde;

- Proteger os cidadãos contra ameaças para 
a saúde;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

– Contribuir para a diminuição da 
incidência das principais doenças;

– Contribuir para a diminuição da 
incidência das principais doenças e lesões e 
da morbilidade e mortalidade que lhes 
estão associadas;

– Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde e

- Melhorar a informação e o 
conhecimento necessários com vista ao 
desenvolvimento da saúde pública e a 
contribuir para a integração dos 
objectivos em matéria de saúde.

c) Os objectivos de defesa do consumidor 
específicos a concretizar através das 
acções e dos instrumentos definidos no 
anexo 3 da presente decisão serão:
– Melhor compreensão de consumidores e 
mercados;
– Melhor regulamentação em matéria de 
defesa do consumidor;
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– Melhor aplicação, controlo e recurso;
– Melhor informação, educação e 
responsabilidade do consumidor.

Justificação

Substitui a alteração 35. Esta alteração está em consonância com a decisão da 
Conferência dos Presidentes de desdobrar o programa. Consequentemente, é 
necessário harmonizar os fins e objectivos do programa com o artigo 152º do 
Tratado CE. As acções correspondentes aos objectivos são enunciadas no anexo. 
Trata-se de um aditamento essencial para clarificar a definição dos fins e objectivos 
do programa. De particular relevância é o aditamento relativo à redução da 
mortalidade e morbilidade associadas às principais doenças e lesões.

Or. en

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 128
Artigo 2

1. O programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e contribuirá 
para proteger a saúde, a segurança e os 
interesses económicos dos cidadãos.

O programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e contribuirá 
para proteger e promover a saúde, a 
segurança e os interesses económicos dos 
cidadãos e promover a saúde e a segurança 
das pessoas através da prevenção de 
disfunções, doenças e lesões nas pessoas, 
dessa forma melhorando a saúde pública.

2. O objectivo referido no n.º 1 será 
concretizado através de objectivos comuns 
e de objectivos específicos nos domínios da 
saúde e da defesa do consumidor.
a) Os objectivos comuns em matéria de 
saúde e defesa do consumidor a concretizar 
através das acções e dos instrumentos 
definidos no anexo 1 da presente decisão 
serão:

– Proteger os cidadãos contra riscos e 
ameaças que se encontrem para além do 
controlo dos indivíduos;
– Aumentar a capacidade dos cidadãos de 
tomar decisões mais correctas sobre a sua 
saúde e os seus interesses enquanto 
consumidores;
– Integrar os objectivos da política da 
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saúde e da política do consumidor noutras 
políticas.
b) Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 2 da 
presente decisão serão:

Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo da presente 
decisão serão:

– Proteger os cidadãos contra ameaças para a 
saúde;

– Proteger os cidadãos contra ameaças para a 
saúde;
- Dar mais poder ao indivíduo, facilitando a 
circulação dos doentes e aumentado a 
transparência entre os diferentes sistemas 
nacionais de saúde;

– Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

– Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

– Contribuir para a diminuição da incidência 
das principais doenças;

– Contribuir para a diminuição da incidência 
e da taxa de mortalidade das principais 
doenças;

– Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

– Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

Os objectivos de defesa do consumidor 
específicos a concretizar através das acções 
e dos instrumentos definidos no anexo 3 da 
presente decisão serão:

– Melhorar a informação e aumentar os 
conhecimentos, tendo em vista a melhoria 
da saúde pública e contribuir para que os 
objectivos de saúde sejam integrados na 
política comunitária.

– Melhor compreensão de consumidores e 
mercados;
– Melhor regulamentação em matéria de 
defesa do consumidor;
– Melhor aplicação, controlo e recurso;
– Melhor informação, educação e 
responsabilidade do consumidor.

Or. sv

Justificação

Toda a gente sabe que a qualidade dos sistemas de saúde dos Estados-Membros da 
EU é muito díspar, facto que também está patente no EuroHealthConsumerIndex 
2005. À medida que o sistema de saúde se torna mais avançado, torna-se também 
mais individual e o plano terapêutico de cada um dos doentes deve, para ser bem 
sucedido, basear-se, não só no seu próprio quadro clínico, mas também noutras 
circunstâncias, empenho e necessidades. A longo prazo, este aspecto será resolvido 
graças a uma maior transparência, à aproximação das condições económicas e ao 
desenvolvimento de diferentes soluções médicas. A curto prazo, é da maior 
importância conferir aos cidadãos a possibilidade de trocarem informações sobre 
diferentes formas de prestação de cuidados e métodos de tratamento, mas também, 
em termos meramente concretos, permitir-lhes a procura dos cuidados de saúde que 
mais se lhes adaptem – mesmo que, para isso, tenham de transpor as fronteiras 
nacionais.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 129
Artigo 2, nº 1

1. O programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e contribuirá 
para proteger a saúde, a segurança e os 
interesses económicos dos cidadãos. 

O Programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e contribuirá 
para proteger e promover a saúde e a 
segurança humanas. 

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 130
Artigo 2, nº 1

1. O programa complementará e apoiará as 
políticas dos Estados-Membros e contribuirá 
para proteger a saúde, a segurança e os 
interesses económicos dos cidadãos.

1. O programa complementará e apoiará as 
políticas sociais dos Estados-Membros e 
contribuirá para proteger a saúde, a 
segurança e os interesses económicos dos 
cidadãos.

Or. pl

Justificação

O texto proposto é muito genérico e os objectivos do programa devem especificar as 
políticas em questão dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 131
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 1

– Proteger os cidadãos contra riscos e 
ameaças que se encontrem para além do 
controlo dos indivíduos;

– Proteger os cidadãos contra riscos e 
ameaças que se encontrem para além do 
controlo dos indivíduos, votando particular 
atenção às doenças raras e muito raras, 
que podem ser mais bem combatidas 
unindo experiência e boas práticas a nível 
europeu;

Or. it
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Justificação

Mais de 7% dos cidadãos europeus sofrem de doenças raras e muito raras. Na 
maioria dos casos, para além de onerosos encargos económicos, estes doentes são 
igualmente confrontados com inúmeras dificuldades resultantes da falta de 
conhecimentos sobre as terapias, bem como da carência de serviços médicos 
adequados. Considerando que a recolha de dados e o intercâmbio de boas práticas 
médicas podem ser muito eficazes se efectuados a nível europeu, mais do que a nível 
nacional, a luta contra este tipo de doenças deveria continuar a constituir uma das 
prioridades do programa europeu no domínio da saúde no período 2007-2013.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 132
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 3

- Integrar os objectivos da política da saúde 
e da política do consumidor noutras 
políticas.

- Integrar os objectivos da política social, 
incluindo da saúde e da política do 
consumidor noutras políticas.

Or. pl

Justificação

O texto proposto é muito genérico e os objectivos do programa devem especificar as 
políticas em questão dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 133
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 3 bis (novo)

- Aumentar a igualdade entre os diferentes 
grupos da população em matéria de saúde;

Or. sv

Justificação

Actualmente, existem grandes disparidades no sector da saúde, pelo que uma maior 
igualdade neste domínio tem de ser uma parte fundamental das correspondentes 
acções da EU.
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 134
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 3 ter (novo)

- Aumentar o conhecimento sobre o modo 
como as necessidades de saúde dos 
diferentes grupos da sociedade são 
satisfeitas; 

Or. sv

Justificação

Importa que os cuidados de saúde revertam a favor de todos em função das suas 
necessidades

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson 

Alteração 135
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 3 bis (novo)

- Reduzir as desigualdades entre homens e 
mulheres no domínio da saúde pública.

Or. nl

Justificação

O programa de saúde deverá visar, inter alia, as medidas que contribuem para 
reduzir as desigualdades entre homens e mulheres na prestação de cuidados de 
saúde.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson 

Alteração 136
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 3 ter (novo)

- Eliminar preconceitos com base no 
género e na idade, existentes no tratamento 
clínico de pacientes, nos sistemas de saúde, 
na investigação e na política 
governamental.

Or. nl
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Justificação

Um dos objectivos comuns do programa deverá ser o de reduzir as desigualdades 
entre homens e mulheres na prestação de cuidados de saúde.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 137
Artigo 2, nº 2, alínea b)

b) Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 2 da 
presente decisão serão:

b) Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo da presente 
decisão serão:

- Proteger os cidadãos contra ameaças para a 
saúde;

- Proteger os cidadãos contra ameaças para a 
saúde;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

- Contribuir para a diminuição da incidência 
das principais doenças;

- Contribuir para a diminuição da incidência 
das principais doenças;

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde;
- Melhorar a segurança dos doentes;
- Melhorar o acesso dos doentes à 
informação médica.

Or. en

Justificação

Os objectivos de saúde específicos deverão incluir a segurança dos doentes e o
melhor acesso destes à informação médica.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 138
Artigo 2, nº 2, alínea b)

b) Os objectivos de saúde específicos a 
concretizar através das acções e dos 
instrumentos definidos no anexo 2 da 
presente decisão serão:

Os objectivos a concretizar através das 
acções e dos instrumentos definidos no 
anexo da presente decisão serão:

- Proteger os cidadãos contra ameaças para a - Proteger os cidadãos contra ameaças para a 
saúde, especialmente as ameaças 
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saúde; transfronteiras;
- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

- Promover políticas que conduzam a um 
modo de vida mais saudável;

- Contribuir para a diminuição da incidência 
das principais doenças;

- Contribuir para a diminuição da incidência 
das principais doenças;

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 139
Artigo 2, nº 2, alínea b), travessão 4

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de saúde.

- Melhorar a eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde.

Or. pl

Justificação

Os serviços de saúde visam principalmente os cuidados de saúde e, por conseguinte, 
todos os sistemas deveriam centrar-se sobretudo nos pacientes, do ponto de vista dos 
cuidados médicos, e não em aspectos regulamentares ou económicos da saúde. A 
saúde e a vida humanas não têm preço.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 140
Artigo 2, nº 2, alínea b), travessão 3 bis (novo)

– Apoio ao tratamento de doenças 
incuráveis e, nomeadamente, à medicina 
paliativa;

Or. de

Justificação

Cumpre que o programa inclua o apoio à medicina paliativa, atendendo à 
considerável necessidade de investigação nesta área.
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Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 141
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O programa contribuirá, por outro 
lado, para a consecução dos objectivos 
seguidamente enunciados: 
a) Garantir um elevado nível de protecção 
no contexto da definição e execução de 
todas as políticas e acções comunitárias 
mediante a promoção de uma abordagem 
integrada em matéria de saúde;
b) Eliminar  todos os tipos de desigualdade 
no domínio da saúde, para que todos os 
cidadãos da UE, independentemente de 
sexo, raça, idade, formação ou local de 
residência tenham acesso a cuidados de 
saúde equivalentes;
c) Promover a cooperação entre os 
Estados-Membros nos domínios abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do artigo 152º do 
Tratado. 

Or. de

Justificação

A eliminação das desigualdades não deve apenas concentrar-se nas diferenças entre 
os Estados-Membros, mas aplicar-se a todos os tipos de desigualdade de tratamento.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Alteração 142
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O Programa contribuirá ainda 
para:
a) assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana na definição 
e execução de todas as políticas e 
actividades da Comunidade, mediante a 
promoção de uma abordagem holística 
das questões de saúde;
b) tratar das desigualdades no campo da 
saúde, dedicando especial atenção aos 
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novos Estados-Membros;
c) encorajar a cooperação entre 
Estados-Membros nas áreas abrangidas 
pelo artigo 152º do Tratado.

Justificação

O objectivo básico do programa será desenvolver uma estratégia integrada e 
interdisciplinar para a saúde que assegure a incorporação da protecção e da 
promoção da saúde em todas as políticas e actividades comunitárias e o combate às 
desigualdades neste domínio. A promoção da cooperação entre os Estados-Membros 
assume especial importância na resposta aos desafios com que se defronta o sector.

Os novos Estados-Membros enfrentam especiais desafios no que diz respeito à saúde, 
devendo tal facto ser reconhecido no novo programa.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 143
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O programa contribuirá, por outro 
lado, para:
a) garantir um elevado nível de protecção 
da saúde humana no contexto da definição 
e execução de todas as políticas e acções 
comunitárias mediante a promoção de uma 
abordagem integrada em matéria de saúde; 
b) lutar contra as crescentes desigualdades 
observadas no domínio da saúde entre os 
Estados-Membros da União Europeia e em 
cada um desses países, agindo 
principalmente sobre os determinantes 
sociais das doenças  (trabalho, rendimento, 
nível de instrução, sistema de relações, 
alojamento, ambiente, informação, 
participação, etc.);
c) promover a cooperação entre os 
Estados-Membros nos domínios abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do artigo 152º do 
Tratado.

Or. it

Justificação

No Anexo 2 - Saúde, Objectivo 2, ponto 3, tanto o título, como a ordem dos pontos 
indicados privilegiam os comportamentos individuais, que são frequentemente 
condicionados por factores económicos, sociais e culturais de primordial relevância.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 144
Artigo 2, nº 2, alínea c), travessão 4 bis (novo)

- Combater a corrupção que afecta a gestão 
das organizações de consumidores, das 
organizações que desenvolvem actividade 
no sector dos cuidados de saúde e outras 
partes interessadas, através da divulgação 
pública actualizada, na Internet, de 
informações relativas aos cidadãos que 
beneficiam das referidas práticas, ou de 
declarações em matéria de conflitos de 
interesse que envolvam líderes de opinião.

Or. pl

Justificação

É essencial aumentar a participação da sociedade civil no combate à publicidade e 
aos grupos de pressão por parte de organizações e de particulares.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 145
Artigo 3, nº 2

2. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 supra, as 
contribuições financeiras da Comunidade 
não excederão os seguintes níveis:

2. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 supra, as 
contribuições financeiras da Comunidade 
não excederão os seguintes níveis:

a) 60% para uma acção destinada a ajudar a 
alcançar um objectivo que seja parte 
integrante de uma política comunitária no
domínio da saúde e da defesa do 
consumidor, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 80%; e

a) 60% para uma acção destinada a ajudar a 
alcançar um objectivo que seja parte 
integrante de uma política comunitária no 
domínio da saúde, excepto em casos de 
utilidade excepcional nos quais a 
contribuição comunitária não excederá 80%; 
e

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo de 
interesse geral europeu sempre que tal apoio 
seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa, excepto em casos de utilidade 

b) 30% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo de 
interesse geral europeu sempre que tal apoio 
seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa, excepto em casos de utilidade 
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excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A renovação 
de tais contribuições financeiras pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A renovação 
de tais contribuições financeiras pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

Or. de

Justificação

O Parlamento deve garantir que o apoio seja, em primeira instância, utilizado para 
medidas práticas e não para apoiar instituições enquanto tal. Como é natural, tal 
deve encontrar expressão adequada no montante do apoio.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 146
Artigo 3, nº 2

2. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 supra, as 
contribuições financeiras da Comunidade 
não excederão os seguintes níveis:

2. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 supra, as 
contribuições financeiras da Comunidade 
não excederão os seguintes níveis:

a) 60% para uma acção destinada a ajudar a 
alcançar um objectivo que seja parte 
integrante de uma política comunitária no 
domínio da saúde e da defesa do 
consumidor, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 80%; e

a) 60% para uma acção destinada a ajudar a 
alcançar um objectivo que seja parte 
integrante de uma política comunitária no 
domínio da saúde, excepto em casos de 
utilidade excepcional nos quais a 
contribuição comunitária não excederá 80%; 
e

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo de 
interesse geral europeu sempre que tal 
apoio seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A renovação 
de tais contribuições financeiras pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo não governamental, sem fins 
lucrativos e independente da indústria e de 
interesses comerciais, empresariais ou 
outros, conflituantes, com membros em 
pelo menos metade dos Estados-Membros, 
sempre que tal ONG, grupo de pacientes ou 
rede especializada tenha como objectivos e 
actividades primordiais a prevenção de 
doenças humanas e a promoção da saúde 
na Comunidade, sempre que tal apoio seja 
necessário para assegurar a representação de 
interesses em matéria de saúde a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa. Os candidatos deverão 
apresentar à Comissão informações 
completas e actualizadas sobre os 
respectivos membros, regulamento interno 
e fontes de financiamento. Em casos de 
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utilidade excepcional a contribuição 
comunitária não excederá 95%. Os critérios 
para avaliar se a utilidade excepcional é ou 
não aplicável serão previamente 
estabelecidos no programa de trabalho 
anual, referido no nº 1, alínea a), do artigo 
7º, e publicados. A renovação de tais 
contribuições financeiras a ONG, grupos de 
pacientes e redes especializadas pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 147
Artigo 3, nº 2, alínea a)

a) 60% para uma acção destinada a alcançar 
um objectivo que seja parte integrante de 
uma política comunitária no domínio da 
saúde e da defesa do consumidor, excepto 
em casos de utilidade excepcional nos quais 
a contribuição comunitária não excederá 
80%; e,

a) 70% para uma acção destinada a alcançar 
um objectivo que seja parte integrante de 
uma política comunitária no domínio da 
saúde e da defesa do consumidor, excepto 
em casos de utilidade excepcional nos quais 
a contribuição comunitária não excederá 
80%; e,

Or. pl

Justificação

A presente alteração permite um aumento de 10% nos custos das despesas 
injustificadas relativas a verbas administrativas destinadas a contribuir para 
alcançar os objectivos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 148
Artigo 3, nº 2, alínea b)

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo de 
interesse geral europeu sempre que tal 
apoio seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 

b) 75% das despesas de funcionamento de 
um organismo ou rede especializada não 
governamental, sem fins lucrativos e 
independente da indústria e de interesses 
comerciais, empresariais ou outros, 
conflituantes, com membros em pelo menos 
metade dos Estados-Membros, sempre que 
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programa, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A renovação 
de tais contribuições financeiras pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

tal ONG ou rede especializada tenha como 
objectivo primordial a promoção da saúde 
ou a prevenção ou o tratamento de doenças 
na Comunidade Europeia, sempre que tal 
apoio seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde a nível comunitário, ou aplicar 
objectivos-chave do programa. Os 
candidatos deverão apresentar à Comissão 
informações completas e actualizadas sobre 
os respectivos membros, regulamento 
interno e fontes de financiamento. Em
casos de utilidade excepcional a 
contribuição comunitária não excederá 95%. 
Os critérios para avaliar se a utilidade 
excepcional é ou não aplicável serão 
previamente estabelecidos no programa de 
trabalho anual, referido no nº 1, alínea a), 
do artigo 7º, e publicados. A renovação de 
tais contribuições financeiras a ONG, 
grupos de pacientes e redes especializadas 
pode ser isenta do princípio da redução 
gradual.

Or. en

Justificação

Substitui as alterações 38 e 39. A participação da sociedade civil é vital para a 
elaboração e aplicação da política europeia de saúde. A UE concede apoio 
financeiro destinado a viabilizar a representação efectiva a nível comunitário dos
interesses envolvidos. A referência explícita a ONG com um papel importante na 
promoção da saúde e capacidade para participar no programa propicia uma maior 
certeza jurídica em matéria de financiamento de medidas ao abrigo do mesmo. Além 
disso, a definição antecipada dos critérios para avaliar se a utilidade excepcional é 
ou não aplicável deverá igualmente proporcionar maior segurança jurídica para o 
financiamento.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 149
Artigo 3, nº 2, alínea b)

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo de 
interesse geral europeu sempre que tal apoio 
seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 

b) 50% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo de 
interesse geral europeu sempre que tal apoio 
seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
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saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A renovação 
de tais contribuições financeiras pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A renovação 
de tais contribuições financeiras pode ser 
isenta do princípio da redução gradual.

Or. pl

Justificação

O objectivo é conter as despesas administrativas e centrar mais as atenções nos 
objectivos.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta e Adriana Poli Bortone

Alteração 150
Artigo 3, nº 2, alínea b)

b) 60% das despesas de funcionamento de 
um organismo que prossiga um objectivo 
de interesse geral europeu sempre que tal 
apoio seja necessário para assegurar a 
representação de interesses em matéria de 
saúde ou de defesa do consumidor a nível 
comunitário, ou aplicar objectivos-chave do 
programa, excepto em casos de utilidade 
excepcional nos quais a contribuição 
comunitária não excederá 95%. A 
renovação de tais contribuições financeiras 
pode ser isenta do princípio da redução 
gradual.

b) 60% das despesas com projectos que 
visam a consecução dos objectivos 
fundamentais do programa europeu no 
domínio da saúde, propostos por ONG, que 
tenham exclusivamente por objectivo a 
consecução dos objectivos previstos no 
presente programa, ou por associações de 
pacientes, a menos que se apresentem casos 
de excepcional utilidade, para os quais a 
contribuição máxima pode atingir os 95%.

Or. it

Justificação

Os fundos não deveriam ser atribuídos a organizações não governamentais ou 
associações de pacientes com o único objectivo de apoiar o respectivo 
funcionamento, devendo, antes, estar sempre relacionados com a execução de 
programas específicos susceptíveis de avaliação e aprovação, isto também para 
permitir um controlo da utilização dos próprios fundos e, em particular, da eficácia e 
eficiência da intervenção.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 151
Artigo 3, nº 3

3. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 supra, as 
contribuições financeiras da Comunidade 
podem, quando necessário em virtude da 
natureza do objectivo a alcançar, incluir o 
co-financiamento pela Comunidade e por 
um ou mais Estados-Membros ou pela 
Comunidade e pelas autoridades 
competentes de outros países participantes. 
Neste caso, a contribuição comunitária não 
excederá 50%, excepto em casos de 
utilidade excepcional nos quais a 
contribuição comunitária não excederá 70%. 
Estas contribuições comunitárias podem ser 
concedidas a um organismo público ou sem 
fins lucrativos designado pelo Estado-
Membro ou pela autoridade competente 
envolvida e acordado pela Comissão.

3. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 supra, as 
contribuições financeiras da Comunidade 
podem, quando necessário em virtude da 
natureza do objectivo a alcançar, incluir o 
co-financiamento pela Comunidade e por 
um ou mais Estados-Membros ou pela 
Comunidade e pelas autoridades 
competentes de outros países participantes. 
Neste caso, a contribuição comunitária não 
excederá 50%, excepto em casos de 
utilidade excepcional nos quais a 
contribuição comunitária não excederá 70%. 
Estas contribuições comunitárias podem ser 
concedidas a um organismo público ou sem 
fins lucrativos designado pelo Estado-
Membro ou pela autoridade competente 
envolvida e acordado pela Comissão. Estas 
contribuições comunitárias deverão ser 
concedidas com base nos critérios 
aplicáveis às organizações de doentes e de 
consumidores adoptados pela Agência 
Europeia de Avaliação dos Medicamentos 
(Setembro de 2005).

Or. en

Justificação

É do interesse do público que essas contribuições comunitárias para as organizações 
de doentes e de consumidores possam ser disponibilizadas o mais rapidamente 
possível, após a adopção do Programa de Acção Comunitária no Domínio da Saúde 
(2007-2013). Existem já critérios pertinentes, oficialmente adoptados pela Agência 
Europeia de Avaliação dos Medicamentos (EMEA) em Setembro de 2005. Se a 
Comissão Europeia e a EMEA utilizarem os mesmos critérios, será garantida a 
coerência a nível da União.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Alteração 152
Artigo 3, nº 4 bis (novo)

4 bis. Poderão ser concedidas ainda 
contribuições financeiras a organismos:
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a) não-governamentais, sem fins 
lucrativos e independentes da indústria e 
de interesses comerciais, empresariais ou 
outros, conflituantes, que tenham como 
objectivos e actividades principais a 
precaução, a redução e a prevenção da 
doença humana e a promoção da saúde 
pública na Comunidade;
b) que tenham sido mandatados por 
organizações nacionais de saúde para 
representar a nível comunitário os 
interesses dos cidadãos ou disponham de 
representatividade, de acordo com as 
normas e a prática nacionais, e operem a 
nível regional, nacional ou da UE;
c) e tenham prestado à Comissão 
informações completas e actualizadas 
sobre os respectivos membros, 
regulamento interno e fontes de 
financiamento.

Or. en

Justificação

A participação da sociedade civil é vital para a elaboração e aplicação da política 
europeia de saúde. A UE concede apoio financeiro destinado a viabilizar a 
representação efectiva a nível comunitário dos interesses envolvidos. A referência 
explícita a ONG com um papel importante na promoção da saúde e capacidade para 
participar no programa propicia uma maior certeza jurídica em matéria de 
financiamento de medidas ao abrigo do mesmo. A presente alteração garante que as 
disposições não sejam demasiado restritivas, a fim de permitir que as ONG no sector 
da saúde e os grupos de pacientes emergentes forneçam um contributo e se 
candidatem a financiamento a título do programa.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 153
Artigo 3, nº 4 bis (novo)

4 bis. Apenas poderão ser concedidas 
contribuições financeiras, nos termos do 
nº 2, alínea b) supra a organismos:
a) não-governamentais, sem fins 
lucrativos e independentes da indústria e 
de interesses comerciais, empresariais ou 
outros, conflituantes, que tenham como 
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objectivos e actividades principais a 
prevenção da doença humana e a 
promoção da saúde pública na 
Comunidade e se comprometam a aplicar 
os objectivos-chave do Programa;
b) que representem os interesses dos 
cidadãos a nível comunitário e cujos 
membros representem, no mínimo, 
metade dos Estados-Membros;
c) tenham prestado à Comissão 
informações completas e actualizadas 
sobre os respectivos membros, 
regulamento interno e fontes de 
financiamento;
d) e desenvolvam actividades num vasto 
domínio de questões de saúde, 
demonstrem níveis elevados de 
governação e tenham estabelecido 
processos de consulta.

Or. en

Justificação

A UE pode proporcionar financiamento para acções específicas (artigo 2, alínea a)) 
ou para o funcionamento de um organismo (artigo 2, alínea b). O financiamento 
principal nos termos do artigo 2, alínea b) apenas deverá ser proporcionado às 
verdadeiras ONG, independentes da indústria. Por tal motivo, importa especificar 
critérios aplicáveis aos organismos elegíveis para financiamento. Esses critérios 
deverão ser preenchidos por todas as organizações que recebem financiamento, o que 
proporcionará igualmente maior segurança jurídica para o financiamento de 
medidas a título do programa.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 154
Artigo 3, nº 4 ter (novo)

4 ter. Os critérios de utilidade excepcional, 
nos termos dos nºs 2 e 3 supra, serão 
definidos antecipadamente no programa de 
trabalho anual referido no nº 1, alínea a), 
do artigo 7º.

Or. en
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Justificação

Uma vez que as contribuições financeiras da Comunidade podem se aumentadas em 
casos de utilidade excepcional, importa definir antecipadamente, para esse efeito, 
critérios claros no programa de trabalho anual.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 155
Artigo 2, nº 2, alínea a), travessão 3 bis (novo)

- Divulgar os efeitos adversos de outras 
políticas em matéria de saúde e de defesa 
do consumidor.

Or. pl

Justificação

No intuito de conceder prioridade efectiva à protecção da saúde e do consumidor, é 
necessária assistência para ajudar a manter a sociedade civil informada.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 156
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Comissão providenciará no sentido 
de garantir a óptima articulação entre o 
presente programa e outros programas, 
acções ou fundos comunitários. Cumpre, 
em particular, que a cooperação com o 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação 
reforce a eficácia do programa no domínio 
da saúde.

Or. de

Justificação

Cumpre especificar claramente que o tema "saúde" desempenha igualmente um 
importante papel no Sétimo Programa-Quadro de Investigação.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 157
Artigo 4, nº 1 ter (novo)

1 ter. A Comissão garante que todas as 
actividades de recolha, tratamento e 
transmissão de dados se insiram na 
estratégia global do "método aberto de 
coordenação no domínio da saúde". O 
conceito de "método aberto de coordenação 
no domínio da saúde"deveria, assim, ser 
estabelecido para  designar este domínio de 
actividade.

Or. de

Justificação

Convém frisar que cumpre votar ampla atenção à prevenção da duplicação de 
esforços. Em particular, porém, afigura-se importante ordenar e estruturar 
inequivocamente, do ponto de vista semântico, a terminologia pertinente para a 
recolha, tratamento e transmissão de dados.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 158
Artigo 5, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 
período especificado no artigo 1º, é fixado 
em 1023 milhões de euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa, para o período 
especificado no artigo 1º, é fixado em 2736 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

A protecção da saúde humana constitui uma grande preocupação para os cidadãos 
da UE. Existe, todavia, um importante desequilíbrio na despesa anual da UE com a 
saúde, por comparação, por exemplo, com os subsídios agrícolas (0,38 € por cidadão 
para o programa combinado contra 10.000 € de subsídios por cultivador de tabaco). 
A União deverá dar um sinal claro de que se encontra verdadeiramente preocupada 
com a saúde dos seus cidadãos. No final do programa, a União deverá despender 
anualmente 1 € por cidadão com as acções a título do programa. O valor de 2.736 
milhões de € resultará se a despesa anual for aumentada 5% todos os anos, durante 
todo o período de programação, de modo a atingir o objectivo de 1 € em 2013. 
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Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 159
Artigo 5, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do presente programa, para o 
período especificado no artigo 1º, é fixado 
em 1023 milhões de euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa, para o período 
especificado no artigo 1º, é fixado em 1500 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

O orçamento do programa deve ser aumentado, para cobrir a inclusão de novas 
acções e medidas e garantir a sua execução integrada e eficaz.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 160
Artigo 10, nº 3 bis (novo)

3 bis. De dois em dois anos e após a 
adopção do programa, a Comissão 
publicará um relatório sobre o estado de 
saúde na UE. Este relatório assentará em 
informações e indicadores que permitam, 
sobretudo, medir os resultados em matéria 
de saúde e não nos recursos de que os 
sistemas de saúde dispõem, como por 
exemplo, o número de estadas no hospital e 
de camas.

Or. sv

Justificação

A Estónia é um país que, de um ponto de vista meramente financeiro, investe muito 
menos dinheiro na saúde do que, por exemplo, o Reino Unido. Em termos de 
avaliação dos recursos, a Estónia está atrasada, Em contrapartida, se se avaliar as 
hipóteses de sobrevivência das mulheres que sofrem de cancro da mama, a situação 
das estonianas é melhor do que, por exemplo, a das belgas. As infecções provocadas 
pelo MRSA (Staphylococcus aureus) também são muito mais invulgares do que no 
Reino Unido ou na Irlanda. Para que as informações sobre o sistema de saúde 
tenham relevância para aqueles que as utilizam, é mais importante referir os 
resultados do que os recursos investidos.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 161
Anexo 2, introdução (novo)

A repartição de fundos por sector 
estabelecida pelo presente programa tem  
carácter meramente indicativo. A 
excelência constitui, por princípio, o 
critério a aplicar.

Or. de

Justificação

Também no programa no domínio da saúde, deveria ser conferida clara prioridade 
ao critério da excelência.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 162
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.1.

1.1. O aumento da capacidade de lidar com 
as doenças transmissíveis através do apoio 
ao reforço da execução da Decisão n.º 
2119/98/CE que institui uma rede de 
vigilância epidemiológica e de controlo das 
doenças transmissíveis na Comunidade;

1.1. O aumento da capacidade de lidar com 
as doenças transmissíveis através do apoio 
ao reforço da execução da Decisão n.º 
2119/98/CE que institui uma rede de 
vigilância epidemiológica e de controlo das 
doenças transmissíveis na Comunidade, e do 
complemento das actividades do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças;

Or. en

Justificação

Importa que o papel já desempenhado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças não seja duplicado pela execução do programa.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 163
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.3.
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1.3. A troca de informação sobre estratégias 
e o desenvolvimento de estratégias comuns 
para detectar e obter informação fidedigna 
sobre ameaças para a saúde de fontes físicas, 
químicas ou biológicas, incluindo as 
referentes a actos de libertação deliberada e 
o desenvolvimento e a utilização, sempre 
que adequado, de abordagens e mecanismos 
comunitários;

1.3. A troca de informação sobre estratégias 
e o desenvolvimento de estratégias comuns 
para detectar e obter informação fidedigna 
sobre ameaças para a saúde de fontes físicas, 
químicas ou biológicas, incluindo as 
referentes à utilização deliberada, mediante 
prescrição, ou a actos de libertação 
deliberada e o desenvolvimento e a 
utilização, sempre que adequado, de 
abordagens e mecanismos comunitários;

Or. en

Justificação

A troca de informação deverá também incluir as ameaças para a saúde relacionadas 
com fontes físicas, químicas ou biológicas cuja aplicação é prescrita (como, por 
exemplo, os medicamentos de prescrição), dado que algumas delas podem ter 
importantes consequências nocivas para a saúde.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 164
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.3.

1.3. A troca de informação sobre estratégias 
e o desenvolvimento de estratégias comuns 
para detectar e obter informação fidedigna 
sobre ameaças para a saúde de fontes físicas, 
químicas ou biológicas, incluindo as 
referentes a actos de libertação deliberada e 
o desenvolvimento e a utilização, sempre 
que adequado, de abordagens e mecanismos 
comunitários;

1.3. A troca de informação sobre estratégias 
e o desenvolvimento de estratégias comuns 
para detectar e obter informação fidedigna 
sobre ameaças para a saúde de fontes físicas, 
químicas ou biológicas, incluindo as 
referentes a actos de libertação deliberada e 
o desenvolvimento e a utilização, sempre 
que adequado, de abordagens e mecanismos 
comunitários, em coordenação com o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças;

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 165

Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.4 bis (novo) 

1.4 bis. O apoio a acções que visem o 
estabelecimento de uma lista de nomes de 
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medicamentos que contêm a mesma 
substância activa, acessível ao público via 
Internet.

Or. el

Justificação

Atendendo a que, embora contendo a mesma substância activa, existem, nos 
Estados-Membros, medicamentos com nomes diferentes, o que dá azo a confusão nos 
pacientes, afigura-se imperativo elaborar uma lista de nomes de medicamentos que 
contêm a mesma substância activa. Esta lista deveria ser acessível ao grande público 
através, por exemplo, da Internet.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 166
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.5 bis (novo)

1.5 bis. A monitorização da resistência das 
bactérias aos antibióticos, bem como das 
infecções nosocomiais, e o desenvolvimento 
de estratégias de prevenção e tratamento 
das mesmas;

Or. el

Justificação

Suscita actualmente particular preocupação o aumento da resistência aos 
antibióticos, bem como das infecções nosocomiais. Cumpre, por conseguinte, 
proceder à recolha de dados, bem como a uma monitorização e, ainda, desenvolver 
estratégias de tratamento dessas infecções.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 167
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.6 bis (novo)

1.6 bis. O desenvolvimento de acções de 
prevenção das doenças e lesões em 
indivíduos em situação de isolamento social 
e o aumento da sensibilização dos 
imigrantes para as questões de saúde.

Or. el
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Alteração apresentada por Linda McAvan e Dorette Corbey

Alteração 168
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.7 bis (novo)

1.7 bis. Reforço do papel do Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças, a fim de reduzir, a nível central, o 
impacto das doenças transmissíveis. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa salientar o importante papel desempenhado pelo CEPCD.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 169
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 1.7. bis (novo)

1.7 bis. Incentivo aos Estados-Membros, 
tendo em vista a criação de órgãos 
verdadeiramente independentes de 
vigilância dos medicamentos, destinados a 
acompanhar a utilização e os efeitos de 
todos os novos medicamentos de prescrição, 
a partir da data da respectiva aprovação.

Or. en

Justificação

Não carece de justificação. Deverá salientar-se a necessidade de tais órgãos serem 
verdadeiramente independentes e livres da influência de empresas farmacêuticas.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 170
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 2, ponto 2.1

2.1 A elaboração de procedimentos de 
gestão do risco em situações de emergência 
sanitária e o aumento da capacidade para 
respostas coordenadas a emergências

2.1 A elaboração de procedimentos de 
gestão do risco em situações de emergência 
sanitária, incluindo procedimentos de 
assistência mútua em caso de pandemia, e 
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sanitárias; o aumento da capacidade para respostas 
coordenadas a emergências sanitárias;

Or. pl

Justificação

As pandemias de gripe e a ameaça crescente de outras doenças denuncia o fosso 
existente entre países ricos e países pobres na União. Alguns conseguem lidar com o 
desafio colocado pela doença, outros não. Por conseguinte, propõe-se criar 
procedimentos e medidas aplicáveis a esses casos.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 171
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 2, ponto 2.2 bis (novo)

2.2 bis. O reconhecimento de que os 
factores de saúde que contribuem para a 
queda das taxas de natalidade na Europa 
exigem políticas que resolvam tais 
problemas de forma adequada.

Or. en

Justificação

O declínio da fertilidade relacionado com a idade, juntamente com a falta de acesso a 
uma intervenção adequada por parte dos que dela podem beneficiar, poderá 
potenciar o impacto sobre as populações na Europa e contribuir para os problemas 
conexos das alterações demográficas neste continente. A Comunidade deverá 
comprometer-se a recomendar e apoiar um acesso equitativo aos serviços adequados 
em toda a Europa, num esforço para inverter a tendência de descida das taxas de 
natalidade, evitando a ameaça de crise populacional.

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson 

Alteração 172
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 2, ponto 2.3 bis (novo)

2.3bis. O envolvimento das camadas 
populacionais mais pobres, e sobretudo das 
mulheres, como parceiros prioritários na 
programação, na implementação e na 
avaliação da política de saúde, no intuito de 
melhor adaptar os sistemas de saúde 
pública para que possam satisfazer as 
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necessidades dos grupos mais 
desfavorecidos.

Or. nl

Justificação

O envolvimento de peritos experientes pode ajudar na recolha de informações sobre 
as diferenças entre homens e mulheres, no desenvolvimento de estatísticas e de 
indicadores em matéria de género, bem como na criação de sistemas de saúde que 
visam especificamente as necessidades dos grupos de cidadãos da União Europeia 
mais desfavorecidos e vítimas de discriminação.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 173
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 1, ponto 2.5

2.5. O desenvolvimento de estratégias e 
mecanismos para rever e melhorar a 
disponibilidade e adequação de instalações 
(por exemplo, laboratório) e equipamento 
(detectores, etc.) e respectivo acesso, assim 
como prontidão, aumento da capacidade e 
infra-estrutura do sector da saúde para reagir 
rapidamente;

2.5.  O desenvolvimento de estratégias e 
mecanismos para rever e melhorar a 
disponibilidade e adequação de instalações 
(por exemplo, laboratório) e equipamento 
(detectores, etc.) e respectivo acesso, assim 
como prontidão, também no que respeita à 
assistência ao domicílio de doentes em 
estado grave e à assistência a doentes em 
fase terminal em estruturas especializadas,  
aumento da capacidade e infra-estrutura do 
sector da saúde para reagir rapidamente;

Or. it

Justificação

A prestação de cuidados ao domicílio por períodos prolongados e a prestação de 
cuidados aos doentes em fase terminal constitui um problema que em muitos países 
europeus é frequentemente deixado a cargo da família, com consequências graves, 
não só de índole económica, mas também psicológica. 
Sempre na observância do princípio da subsidiariedade, a UE deveria cometer a 
questão, pelo menos tomando conhecimento das reais dimensões do fenómeno, a fim 
de garantir, tão bem quanto possível, a continuidade do tratamento entre o hospital e 
o domicílio/estrutura especializada no caso dos doentes em estado muito grave ou em 
fase terminal(por exemplo, um hospício).
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 174
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 2, ponto 2.7 bis (novo)

2.7. bis. A investigação do potencial 
terapêutico da medicina complementar e 
alternativa, a fim de reduzir a incidência de 
mortalidade e morbilidade, 
comparativamente aos medicamentos de 
prescrição.

Or. en

Justificação

Embora se destinem a reduzir a mortalidade e morbilidade, os medicamentos de 
prescrição constituem igualmente causa de mortalidade e morbilidade. De acordo 
com um estudo realizado nos EUA, os medicamentos de prescrição encontram-se 
entre a quarta e a sexta mais importante causa de morte naquele país. Os doentes 
preocupam-se cada vez mais com os efeitos nocivos e a toxicidade de muitos 
medicamentos convencionais, procurando alternativas menos tóxicas. Investigar o 
potencial terapêutico da medicina complementar representa, pois, uma acção 
importante que deve ser incluída no programa.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 175
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 3, ponto 3.1.

3.1. Os determinantes de saúde relacionados 
com dependências, nomeadamente tabaco, 
álcool, drogas e outras substâncias que 
causam dependência;

3.1. Os determinantes de saúde relacionados 
com dependências, nomeadamente tabaco, 
álcool, medicamentos de prescrição médica 
como as benzodiazepinas, drogas ilegais e 
outras substâncias que causam dependência;

Or. en

Justificação

A Decisão nº 1786/2002/CE, que aprova um programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008), inclui a prevenção da droga entre os 
determinantes de saúde do programa de saúde pública. É importante reconhecer, 
neste contexto, o problema dos danos para a saúde causados pela dependência de 
drogas (legais) de prescrição, identificando-as como determinantes de saúde. As 
consequências para os indivíduos podem ser semelhantes às desencadeadas pela 
dependência da heroína e do álcool. 
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 176
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.1

3.1 Os determinantes de saúde relacionados 
com dependências, nomeadamente tabaco, 
álcool, drogas e outras substâncias que 
causam dependência;

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. pl

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 177
Anexo 2, Objectivo 1, ponto 3, ponto 3.1 bis (novo)

3.1 bis. As práticas conducentes a uma vida 
mais saudável, a fim de melhorar a saúde 
das crianças; 

Or. en

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 178
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.2.

3.2. Os determinantes de saúde relacionados 
com o estilo de vida, nomeadamente 
alimentação e actividade física, saúde sexual 
e saúde reprodutiva;

3.2. Os determinantes de saúde relacionados 
com o estilo de vida, nomeadamente 
alimentação e actividade física, saúde 
sexual, saúde reprodutiva e saúde mental; 

Or. en

Justificação

Os determinantes relacionados com o estilo de vida têm efeitos cada vez maiores 
sobre a saúde mental, por exemplo, o stress e a depressão ocupacionais.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Alteração 179
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.3.

3.3. Os determinantes sociais e económicos 
de saúde, com um destaque particular para 
as desigualdades em termos de saúde e o 
impacto dos factores sociais e económicos 
na saúde;

3.3. Os determinantes sociais e económicos 
de saúde, com um destaque particular para 
as desigualdades em termos de saúde e o 
impacto dos factores sociais e económicos 
na saúde, bem como para a discriminação 
de grupos vulneráveis;

Or. el

Justificação

Essencial se afigura incluir acções de redução da discriminação dos grupos 
vulneráveis do ponto de vista da saúde, como é o caso das pessoas portadoras de 
deficiência.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 180
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.3 ter (noivo)

3.3. ter. A identificação das causas das 
desigualdades em termos de saúde, que têm 
um impacto na prevenção e a excelência na 
prestação de cuidados de saúde, dedicando 
especial atenção às desigualdades em 
termos de saúde nos novos 
Estados-Membros; deverão, por tal motivo, 
ser desenvolvidos esforços para garantir 
que as acções incluam 
organizações/actividades nos novos 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Actualmente, verificam-se desigualdades importantes nos Estados-Membros, e entre 
os mesmos, em termos de esperança de vida média, estado de saúde e acesso dos 
cidadãos a cuidados de saúde. Este facto é especialmente verdadeiro no que diz 
respeito aos novos Estados-Membros. Consequentemente, é essencial que o programa 
adopte medidas para reduzir essas desigualdades e inclua os novos 
Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Alteração 181
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.4.

3.4. Os determinantes ambientais de saúde, 
com destaque para o impacto na saúde dos 
factores ambientais;

3.4. Os determinantes ambientais de saúde, 
com destaque para o impacto na saúde dos 
factores ambientais, incluindo a exposição a 
substâncias químicas tóxicas, tais como as 
substâncias cancerígenas, mutagénicas, 
reprotóxicas e alergénicas; 

Or. en

Justificação

A exposição a substâncias químicas tóxicas e, em especial, a substâncias 
cancerígenas, mutagénicas, reprotóxicas e alergénicas constitui uma das principais 
preocupações dos cidadãos europeus, sobretudo no que diz respeito às pessoas 
vulneráveis, como recém-nascidos, crianças e grávidas; por tal motivo, a matéria 
deverá ser incluída nas acções do programa.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 182
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.4.

3.4. Os determinantes ambientais de saúde, 
com destaque para o impacto na saúde dos 
factores ambientais; 

3.4. Os determinantes ambientais de saúde, 
com destaque para o impacto na saúde dos 
factores ambientais, em especial a qualidade 
do ar interior e a exposição múltipla a 
substâncias químicas; 

Or. en

Justificação

A exposição a poluentes do ar interior é reconhecida como contribuindo de modo 
significativo para uma ampla diversidade de doenças relacionadas com o ambiente, 
incluindo alergias, bem como patologias respiratórias de curto e longo prazo. Foram 
encontrados numerosos contaminantes em interiores e, em muitos casos, as 
concentrações encontradas no interior são superiores às encontradas no exterior. Os 
efeitos da exposição a substâncias químicas continuam a ser avaliados substância 
por substância, levando a que sejam sistematicamente subestimados os efeitos 
potenciais. Por tal motivo, deverá ser atribuída especial atenção à qualidade do ar 
interior e à exposição múltipla a substâncias químicas.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 183
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.4. bis (novo)

3.4. bis. Análise dos determinantes 
genéticos das principais doenças e 
desenvolvimento de estratégias de 
prevenção;

Or. en

Justificação

Não carece de justificação. Substitui a alteração 68.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Alteração 184
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.5 bis (novo)

3.5 bis. O desenvolvimento de estratégias e 
o intercâmbio de boas prática de prevenção 
da deficiência, sempre que possível, e 
promoção da saúde das pessoas portadoras 
de deficiência;

Or. el

Justificação

Essencial se afigura incluir medidas atinentes ao desenvolvimento de estratégias e ao 
intercâmbio de boas práticas de prevenção da deficiência, sempre que possível, e 
promoção da saúde das pessoas portadoras de deficiência.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 185
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.5. bis (novo)

3.5 bis. Apoio ao desenvolvimento de 
unidades de formação no domínio da 
nutrição destinada a pais e filhos, 
recorrendo, nomeadamente, a medidas que 
alcancem camadas não integradas no 
processo educativo.
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Or. de

Justificação

O excesso de peso e a obesidade das crianças e futuros adultos decorrente de uma 
nutrição incorrecta constitui um problema crescente na Europa. Este problema dever 
ser cometido através de medidas específicas, a que devem igualmente ter acesso as 
pessoas não integradas no processo educativo.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 186
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.5. ter (novo)

3.5 ter. Promoção de estratégias de 
prevenção sanitária nas empresas;

Or. de

Justificação

Cumpre colocar à disposição das empresas "blocos destinados à promoção da 
saúde", que aquelas possam utilizar para educar os seus trabalhadores educação no 
domínio da saúde e respectiva manutenção. 

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 187
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.5. quater (novo)

3.5. quater. Promoção de medidas de 
melhoria do diagnóstico e tratamento dos 
idosos.

Or. de

Justificação

O domínio da geriatria deveria beneficiar de apoio nos Estados-Membros da UE. O 
diagnóstico e o tratamento de idosos que sofrem das chamadas "doenças da idade" 
requerem atenção e métodos especiais.
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Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 188
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.7. bis (novo)

3.7. bis. Os determinantes genéticos e 
rastreio genético, factores pessoais e 
biológicos;

Or. en

Justificação

Estas matérias foram especificamente incluídas no texto jurídico do actual programa 
em matéria de saúde pública, mas faltam no texto do novo programa no domínio da 
saúde.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 189
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.7. ter (novo)

3.7. ter. Os aspectos da saúde relacionados 
com o género e com a idade.

Or. en

Justificação

Os aspectos da saúde relacionados com o género não são reconhecidos, apesar do 
trabalho recentemente efectuado para salientar as diferenças em termos de género e 
as desigualdades entre mulheres e homens a nível da saúde. O envelhecimento é 
mencionado no preâmbulo da proposta, mas não no projecto de texto legislativo.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 190
Anexo 2, Objectivo 2, ponto 3, ponto 3.7. ter (novo)

3.7. ter.  Os aspectos da saúde relacionados 
com o género e com a idade;

Or. en

Justificação

O programa deverá igualmente incluir acções, por direito próprio, sobre os aspectos 
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da saúde relacionados com o género e com a idade, dadas as diferenças de saúde 
entre mulheres e homens relacionadas com o género, bem como as numerosas 
consequências para a saúde do aumento da esperança de vida.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 191
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.1.

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças na Comunidade, para as quais a 
acção comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais;

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças e às principais causas dos anos de 
vida potencialmente perdidos e das 
incapacidades na Comunidade (em especial 
doenças cardiovasculares), para as quais a 
acção comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais;

Or. en

Justificação

É colocada a tónica nas próprias doenças, mas também nas respectivas causas.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 192
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.1.

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças na Comunidade, para as quais a 
acção comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais; 

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças na Comunidade, em especial 
doenças cardiovasculares, doenças 
mentais, cancro, diabetes e doenças 
pulmonares, para as quais a acção 
comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais; 

Or. en
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Justificação

É importante visar a generalidade da população e identificar a população de alto 
risco, operando assim, em simultâneo, a nível da prevenção primária e secundária. 
No seu relatório de 2005 sobre a saúde na Europa, a OMS calcula, por exemplo, que 
ligeiras reduções simultâneas, à escala da população, da tensão arterial, da 
obesidade, do colesterol e do tabaco reduziriam a incidência das doenças 
cardiovasculares a menos de metade.

A transferência das melhores práticas na Europa trará valor acrescentado às 
estratégias nacionais de saúde sobre prevenção primária e secundária, inclusive 
sobre o desenvolvimento e aplicação de orientações de prevenção. A acção a nível da 
UE justifica-se igualmente em termos da superação de desigualdades entre os 
Estados-Membros por exemplo, analisando opções políticas eficazes da União.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Alteração 193
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.1.

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças na Comunidade, para as quais a 
acção comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais; 

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças na Comunidade, em especial 
doenças cardiovasculares, doenças 
mentais, cancro e diabetes, para as quais a 
acção comunitária possa apresentar um 
valor acrescentado significativo aos 
esforços nacionais; 

Or. en

Justificação

É importante visar a generalidade da população e identificar a população de alto 
risco, operando assim, em simultâneo, a nível da prevenção primária e secundária. 
No seu relatório de 2005 sobre a saúde na Europa, a OMS calcula, por exemplo, que 
ligeiras reduções simultâneas, à escala da população, da tensão arterial, da 
obesidade, do colesterol e do tabaco reduziriam a incidência das doenças 
cardiovasculares a menos de metade (as doenças cardiovasculares são a principal 
causa de mortalidade e morbilidade na Europa).
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Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 194
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.1.

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais 
de especial importância em virtude do seu 
peso em relação à incidência global de 
doenças na Comunidade, para as quais a 
acção comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais;

4.1. O desenvolvimento e a execução de 
acções relativamente às doenças principais, 
como as doenças cardiovasculares, o 
cancro, a diabetes ou o reumatismo, de 
especial importância em virtude do seu peso 
em relação à incidência global de doenças na 
Comunidade, para as quais a acção 
comunitária possa apresentar um valor 
acrescentado significativo aos esforços 
nacionais;

Or. de

Justificação

Cumpre, neste contexto, mencionar, pelo menos, algumas doenças graves. 

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 195
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2.

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce;

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças e de 
reabilitação, nomeadamente mediante:

- a concentração na prevenção primordial 
(a fim de prevenir o desenvolvimento do 
risco de doença nas próximas gerações),
- o desenvolvimento da prevenção primária 
nos adultos assintomáticos, incluindo a 
prevenção em massa e estratégias para o 
alto risco,
- a identificação de melhores práticas e do 
desenvolvimento de orientações e 
recomendações (com especial destaque para 
as estratégias que visam preencher a 
lacuna entre as orientações, as 
recomendações e a prática efectiva),
incluindo sobre a prevenção secundária, o 
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rastreio e a detecção precoce,
- a promoção e desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação dos riscos, e
- o tratamento das questões relacionadas 
com as diferenças de género e o 
envelhecimento da população.

Or. en

Justificação

A prevenção deve ser abordada globalmente, isto é, na primeira e na última fase da
vida, na população masculina e feminina não exposta, bem como na população com 
antecedentes de doença. Para o efeito, basta que seja proporcionado o acesso a 
instrumentos de avaliação de riscos por parte dos profissionais de cuidados de saúde 
primários e dos médicos de clínica geral. É necessário conferir especial relevo à 
educação para as profissões médicas.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 196
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2.

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce;

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce. Deverá ser atribuída 
prioridade às doenças referidas no ponto
4.1. supra;

Or. en

Justificação

É importante visar a generalidade da população e identificar a população de alto 
risco, operando assim, em simultâneo, a nível da prevenção primária e secundária. 
No seu relatório de 2005 sobre a saúde na Europa, a OMS calcula, por exemplo, que 
ligeiras reduções simultâneas, à escala da população, da tensão arterial, da 
obesidade, do colesterol e do tabaco reduziriam a incidência das doenças 
cardiovasculares a menos de metade.

A transferência das melhores práticas na Europa trará valor acrescentado às 
estratégias nacionais de saúde sobre prevenção primária e secundária, inclusive 
sobre o desenvolvimento e aplicação de orientações de prevenção. A acção a nível da 
UE justifica-se igualmente em termos da superação de desigualdades entre os 
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Estados-Membros, por exemplo, analisando opções políticas eficazes da União.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Alteração 197
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2.

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce;

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce. Deverá ser atribuída 
prioridade às doenças referidas no ponto
4.1. supra;

Or. en

Justificação

A transferência das melhores práticas na Europa trará valor acrescentado às 
estratégias nacionais de saúde sobre prevenção primária e secundária, inclusive 
sobre o desenvolvimento e aplicação de orientações de prevenção. A acção a nível da
UE justifica-se igualmente em termos da superação de desigualdades entre os 
Estados-Membros, por exemplo, analisando opções políticas eficazes da União.

Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 198
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2.

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce;

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente as doenças graves como as 
doenças cardiovasculares, o cancro, a 
diabetes ou o reumatismo, mediante a 
identificação de melhores práticas e do 
desenvolvimento de orientações e 
recomendações, incluindo sobre a prevenção 
secundária, o rastreio e a detecção precoce;

Or. de

Justificação

Também neste contexto se impõe colocar a ênfase nas doenças graves, uma vez que é 
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nestes casos que o elevado número de pessoas afectadas beneficia das medidas de 
prevenção, diagnóstico e detecção precoce.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 199
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2.

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce;

4.2. A preparação e execução de estratégias 
e medidas de prevenção de doenças, 
nomeadamente mediante a identificação de 
melhores práticas e do desenvolvimento de 
orientações e recomendações, incluindo 
sobre a prevenção secundária, o rastreio e a 
detecção precoce, em particular das 
doenças graves, como o cancro, as doenças 
cardíacas, a diabetes, as doenças mentais, o 
reumatismo, etc.;

Or. el

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Frederika Brepoels

Alteração 200
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2. bis (novo)

4.2. bis. A preparação de estratégias e 
medidas de imunização e vacinação, bem 
como de recomendações para a respectiva 
execução; 

Or. en

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Alteração 201
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.2., parágrafo 1 bis (novo)

Nesse sentido, a Comissão apresentará, 
durante a execução do programa-quadro, 
propostas de recomendações do Conselho 
relativas à prevenção, ao diagnóstico e ao 
controlo de:

• doenças cardiovasculares (DCV),
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• diabetes,
• cancro,
• doenças mentais.

Or. en

Justificação

Estas quatro doenças representam a maior parte da morbilidade na Europa.

A transferência das melhores práticas em toda a Europa, no que diz respeito a estas 
quatro doenças, representará sem dúvida um valor acrescentado para as estratégias 
de saúde nacionais. As acções da UE justificam-se igualmente em termos de eficácia, 
bem como pela superação de desigualdades entre os Estados-Membros, através da 
redução das incoerências nas políticas nacionais. As doenças atraíram já, em 
diferentes graus, as atenções da UE, mas de forma incoerente, daí resultando que a 
Europa deverá agora contribuir para a prevenção, o diagnóstico e o controlo nesses 
domínios.

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs e Alojz Peterle

Alteração 202
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.3. bis (novo)

4.3. bis. O desenvolvimento de estratégias e 
medidas destinadas a atacar as causas das 
desigualdades em termos de saúde 
mediante a prevenção, a promoção de um 
comportamento sensível às questões de 
saúde, a redução da doença e a optimização 
dos cuidados de saúde;

Or. en

Justificação

A supressão das desigualdades no domínio da saúde constitui uma das prioridades do 
programa. A título de exemplo, os novos Estados-Membros nunca beneficiaram da 
promoção do Código Europeu Contra o Cancro.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 203
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.3 bis. (novo)
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4.3 bis. O apoio às acções e às informações 
que visem a mobilidade dos pacientes no 
respeitante à prestação de informações 
sobre os tratamentos não disponíveis no 
Estado-Membro de origem do paciente e 
sobre o acesso aos tratamentos que, embora 
urgentes, não podem ser prestados de 
imediato no Estado-Membro de origem do 
paciente. 

Or. el

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 204
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.3 ter. (novo)

4.3 ter. A promoção da telemedicina 
visando o estabelecimento de redes entre os 
serviços de saúde, facilitando a mobilidade 
dos pacientes e a prestação de cuidados ao 
domicílio, em especial para os idosos, os 
deficientes ou os indivíduos isolados;

Or. el

Justificação

As aplicações da telemedicina promovem a mobilidade dos pacientes, facilitando o 
seu rápido e apropriado acesso aos serviços de saúde. Simultaneamente, a prestação 
de cuidados ao domicílio, também através da telemedicina, aos idosos, aos 
deficientes ou aos indivíduos isolados contribui para reduzir o impacto da doença e 
das lesões, bem como para racionalizar as despesas no sector da saúde.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 205
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.4 bis. (novo)

4.4 bis. O intercâmbio das melhores 
práticas e conhecimentos, a coordenação 
das estratégias de promoção da saúde 
mental, de prevenção e tratamento das 
doenças mentais, também mediante a 
desinstitucionalização dos serviços, o seu 
estabelecimento no quadro dos tratamentos 
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primários, dos centros comunitários e dos 
hospitais gerais, com base nas exigências 
dos doentes e famílias, a fim de favorecer a 
inclusão social.  

Or. it

Justificação

A presente alteração retoma o Livro Verde sobre a Saúde Mental.

Alteração apresentada por Linda McAvan e Dorette Corbey

Alteração 206
Anexo 2, Objectivo 3, ponto 4, ponto 4.5 bis (novo)

4.5 bis. A identificação dos défices de 
conhecimento, tendo em vista lutar contra 
as doenças graves e proporcionar 
incentivos à investigação recorrendo ao 7º 
Programa-Quadro. 

Or. en

Justificação

A UE deverá igualmente unir forças para identificar os défices de conhecimento, 
devendo existir uma articulação com o 7º Programa-Quadro. Uma política de 
investigação e uma despesa pública mais pró-activas poderão reduzir os défices de 
tratamento que subsistem nos domínios correspondentes a doenças não lucrativas 
para a indústria farmacêutica. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 207
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.1.

5.1. A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços; 

5.1. A facilitação da mobilidade 
transfronteiriça dos pacientes, da aquisição 
e do fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços;

Or. en
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Justificação

A mobilidade dos pacientes é uma questão importante para os cidadãos da União, 
relativamente à qual esta pode proporcionar um considerável valor acrescentado, 
sendo por isso conveniente a sua inclusão no programa.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 208
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.1.

5.1. A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços;

5.1. A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, bem como da mobilidade 
transfronteiriça dos pacientes, incluindo a 
recolha e o intercâmbio de informações de 
forma a possibilitar a partilha de capacidade 
e a utilização de cuidados transfronteiriços; 

Or. en

Justificação

A mobilidade dos pacientes é uma questão transfronteiriça relevante para os 
cidadãos europeus, na qual a União Europeia pode proporcionar um valor 
acrescentado.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 209
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.1.

5.1.  A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços; 

5.1. A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços, bem 
como informações sobre os fornecedores de 
cuidados de saúde e serviços disponíveis no 
estrangeiro, e ainda regras claras sobre o 
reembolso dos custos dos cuidados de 
saúde;

Or. en
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Justificação

Os pacientes não dispõem de informação suficiente sobre os fornecedores de 
cuidados de saúde no estrangeiro, sendo por outro lado confusas as regras relativas 
ao reembolso dos custos dos cuidados de saúde.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone e Alessandro Foglietta

Alteração 210
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.1.

5.1 A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços;

5.1 A facilitação da aquisição e do 
fornecimento de cuidados de saúde 
transfronteiriços, incluindo a recolha e o 
intercâmbio de informações de forma a 
possibilitar a partilha de capacidade e a 
utilização de cuidados transfronteiriços, 
sobretudo no caso das doenças raras e 
muito raras;

Or. it

Justificação

Mais de 7% dos cidadãos europeus sofrem de doenças raras e muito raras. Na 
maioria dos casos, para além de onerosos encargos económicos, estes doentes são 
igualmente confrontados com inúmeras dificuldades resultantes da falta de 
conhecimentos sobre as terapias, bem como da carência de serviços médicos 
adequados. Considerando que a recolha de dados e o intercâmbio de boas práticas 
médicas podem ser muito eficazes se efectuados a nível europeu, mais do que a nível 
nacional, a luta contra este tipo de doenças deveria continuar a constituir uma das 
prioridades do programa europeu no domínio da saúde no período 2007-2013.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 211
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.1 bis (novo)

5.1 bis. Cooperação entre os Estados-
-Membros com vista à melhoria da 
complementaridade dos seus serviços de 
saúde em zonas transfronteiras.

Or. nl
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Justificação

A presente alteração baseia-se no Projecto de Tratado Constitucional (vide Artigo 
III-278°, n° 2). 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 212
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.2.

5.2. A partilha de informação sobre a 
mobilidade dos profissionais de saúde e a 
gestão das respectivas consequências;

5.2. A partilha de informação sobre a 
mobilidade dos profissionais de saúde e a 
gestão das respectivas consequências, bem 
como a promoção de políticas relativas à 
mobilidade dos pacientes; 

Or. en

Justificação

A mobilidade dos profissionais de saúde e dos pacientes constitui um facto, sendo por 
isso indispensável a recolha e a análise dos dados relevantes, a fim de continuar a 
dar resposta aos problemas e desafios nesse domínio.  

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 213
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.2.

5.2. A partilha de informação sobre a 
mobilidade dos profissionais de saúde e a 
gestão das respectivas consequências; 

5.2. A partilha de informação sobre a 
mobilidade dos profissionais de saúde e a 
gestão das respectivas consequências, tendo 
em conta que a mobilidade dos 
profissionais de saúde representa uma 
ameaça de declínio potencial da capacidade 
dos profissionais de saúde em alguns 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

O reforço da mobilidade dos profissionais de saúde está a causar dificuldades, com a 
redução do número de médicos, enfermeiros e outro pessoal clínico em alguns 
Estados-Membros, designadamente nos novos Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Linda McAvan e Dorette Corbey

Alteração 214
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.3.

5.3. O estabelecimento de um sistema 
comunitário de cooperação em matéria de 
centros de referência e de outras estruturas 
de colaboração entre os sistemas de saúde de 
mais de um Estado-Membro; 

5.3. O estabelecimento de um sistema 
comunitário de cooperação em matéria de 
centros de referência e de outras estruturas 
de colaboração entre os sistemas de saúde de 
mais de um Estado-Membro, que permitirá 
aos médicos e outros profissionais de saúde 
a aplicação das melhores práticas e dos 
melhores conhecimentos sobre prevenção e 
tratamento disponíveis na União;

Or. en

Justificação

A criação de centros de referência europeus para cada grande tipo de doenças (por 
exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares, saúde mental, 
etc.) pode difundir conhecimentos e melhores práticas, tanto para a prevenção como 
para o tratamento, em toda a União. Esses centros podem igualmente contribuir para 
informar os cidadãos/pacientes sobre doenças, sensibilizando-os mais para as 
possibilidades de prevenção. 

Alteração apresentada por Kartika Tamara Liotard e Eva-Britt Svensson

Alteração 215
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.3 bis (novo)

5.3bis. A utilização, por parte das 
instituições comunitárias, de dados 
normalizados e de indicadores comuns 
para avaliar as desigualdades entre os 
géneros nos serviços médicos e de saúde da 
UE;

Or. nl

Justificação

A recolha de informações e a criação de sistemas de saúde especificamente 
concebidos para satisfazer as necessidades dos grupos mais desfavorecidos e vítimas 
de discriminação ajudam a criar dados normalizados, embora seja essencial aplicar 
estritamente o princípio da subsidariedade e ter em conta as características 
específicas dos sistemas de saúde dos Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 216
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.5.

5.5. A divulgação de informação aos 
pacientes, profissionais e decisores políticos, 
sobre sistemas de saúde e cuidados médicos, 
em relação com acções gerais de informação 
sobre a saúde, incluindo mecanismos de 
partilha e disseminação de informação com 
o Plano de acção europeia para a saúde em 
linha;

5.5. A divulgação de informação aos 
pacientes, profissionais e decisores políticos, 
sobre sistemas de saúde e cuidados médicos, 
em relação com acções gerais de informação 
sobre a saúde, incluindo mecanismos de 
partilha e disseminação de informação com 
o Plano de acção europeia para a saúde em 
linha, estabelecendo critérios de qualidade 
rigorosos para os sítios web relacionados 
com a saúde;

Or. en

Justificação

A Internet pode desempenhar um papel importante na oferta de informações médicas. 
No entanto, apenas devem ser financiadas por fundos públicos as informações sobre 
saúde em linha sujeitas a critérios de qualidade rigorosos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 217
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.6.

5.6. O desenvolvimento de instrumentos 
para avaliar o impacto das políticas 
comunitárias nos sistemas de saúde;

5.6. O desenvolvimento de instrumentos 
para avaliar o impacto das políticas 
comunitárias nos sistemas de saúde, 
designadamente as consequências do 
alargamento e a Estratégia de Lisboa;

Or. en

Justificação

O alargamento e a Estratégia de Lisboa deverão ter consequências muito importantes 
para os sistemas de saúde, razão pela qual se impõe que sejam mencionados 
especificamente.
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Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 218
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5, ponto 5.7.

5.7. O desenvolvimento e a execução de 
acções destinadas a promover a segurança 
do paciente e a elevada qualidade dos 
cuidados médicos;

5.7. O desenvolvimento e a execução de 
acções destinadas a promover a segurança 
do paciente e a elevada qualidade dos 
cuidados médicos, tendo em conta que a 
segurança dos pacientes e acontecimentos 
indesejáveis se encontram estreitamente 
relacionados, e que a vigilância anónima 
dos acontecimentos indesejáveis reduziria 
ao mínimo a sua ocorrência;

Or. en

Justificação

Os pacientes têm o direito de esperar que sejam desenvolvidos todos os esforços para 
garantir a sua segurança, enquanto utentes de todos os serviços de saúde. O sector 
da saúde é uma área de alto risco, dado que os acontecimentos indesejáveis, 
decorrentes do tratamento e não da doença, podem causar prejuízos graves, 
complicações e sofrimento para os pacientes. É necessário introduzir instrumentos 
para reduzir o número e as consequências dos acontecimentos indesejáveis, 
aprendendo com a experiência do passado.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 219
Anexo 2, Objectivo 5, subtítulo 1 (novo) após a introdução

RECOLHA DE DADOS, VIGILÂNCIA 
DA SAÚDE E DIVULGAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES

Or. en

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 220
Anexo 2, ponto 6, sub-ponto 6.1 bis (novo)

6.1 bis  Maior conhecimento do estado de 
saúde dos diferentes grupos da sociedade, 
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designadamente, através da recolha e 
processamento de dados estatísticos 
descriminados por grupo social, origem 
étnica e género;

Or. sv

Justificação

É necessário conhecer melhor a saúde dos diversos grupos para melhor conceber as 
medidas que visam uma maior igualdade na saúde.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 221
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.1. bis (novo)

6.1. bis. Apoio à criação de registos 
europeus de doenças graves (por exemplo, 
o cancro) a fim de contribuir para a 
definição das melhores práticas.

Or. en

Justificação

Corresponde ao título na alteração 82 do relator. O programa deverá contribuir para 
a criação de registos de doenças graves a nível europeu, como instrumento essencial 
para compreender as diferenças nos resultados dos tratamentos e ajudar a definir as 
melhores práticas.

Alteração apresentada por Karin Jöns

Alteração 222
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.1. bis (novo)

6.1. bis. Recolha e análise de dados 
relativos a lesões, criação de registos 
europeus de doenças graves (como o 
cancro) e desenvolvimento de metodologias 
e manutenção de bases de dados;

Or. en

Justificação

Os registos europeus de doenças graves constituem um instrumento importante para 
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a definição e o intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 223
Anexo 2, ponto 6, sub-ponto 6.1 ter (novo)

6.1 ter  Maior conhecimento do estado de 
saúde dos diferentes grupos da sociedade, 
designadamente, através da recolha e 
processamento de dados estatísticos 
descriminados por grupo social, origem 
étnica e género;

Or. sv

Justificação

É necessário conhecer melhor a saúde dos diversos grupos para melhor conceber as 
medidas que visam uma maior igualdade na saúde.

Alteração apresentada por John Bowis

Alteração 224
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.2.

6.2. O fornecimento de outros 
conhecimentos pertinentes relacionados com 
a saúde;

6.2. O fornecimento de outros 
conhecimentos pertinentes relacionados com 
a saúde incluindo o contributo da medicina 
complementar e alternativa;

Or. en

Justificação

É necessária uma abordagem holística e pluralista da saúde pública, devendo ser 
tomado em consideração o contributo da medicina complementar e alternativa.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 225
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.2.

6.2. O fornecimento de outros 
conhecimentos pertinentes relacionados com 

6.2. O fornecimento de outros 
conhecimentos pertinentes relacionados com 
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a saúde; a saúde, tendo em conta o contributo da 
medicina complementar e alternativa;

Or. en

Justificação

O melhor conhecimento da medicina complementar e alternativa pode melhorar 
significativamente a capacidade dos cidadãos para tomarem melhores decisões sobre 
a sua saúde.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 226
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.5.

6.5. A criação de disposições para a recolha 
regular de tal informação, em conjunto com 
o programa estatístico, organizações e 
agências internacionais e através de 
projectos;

6.5. A criação de disposições para a recolha 
regular de tal informação, em conjunto com 
o programa estatístico, organizações e 
agências internacionais e através de 
projectos, combinando essa informação 
com a vigilância de factores de risco 
suspeitos baseada na população;

Or. en

Justificação

A informação apresenta um valor acrescentado muito superior se for combinada com 
a vigilância dos factores de risco suspeitos baseada na população.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Alteração 227
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.7.

6.7. A concentração de esforços para 
oferecer uma fonte de informação regular e 
fiável aos cidadãos, aos decisores políticos, 
aos pacientes, às equipas de tratamento, aos 
profissionais de saúde e a outras partes 
interessadas;

6.7. A concentração de esforços para 
oferecer uma fonte de informação regular e 
fiável aos cidadãos, inclusive em formatos 
acessíveis às pessoas com deficiência, bem 
como aos decisores políticos, aos pacientes, 
às equipas de tratamento, aos profissionais 
de saúde e a outras partes interessadas;

Or. en

Justificação

É essencial que os grupos mais vulneráveis, que são muitas vezes excluídos do acesso 



PE 367.644v01-00 76/81 AM\593879PT.doc

PT

às informações principais, recebam as informações em matéria de saúde elaboradas 
no âmbito deste programa.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Evangelia Tzampazi

Alteração 228
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.7 bis. (novo)

6.7 bis. A recolha e análise de dados sobre 
as deficiências, bem como a profilaxia e a 
prevenção das mesmas;

Or. el

Justificação

Essencial se afigura incluir acções em matéria de recolha e análise de dados 
relativos às pessoas portadoras de deficiência.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 229
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.8 bis. (novo)

6.8 bis. A recolha e análise de dados 
relativos à subfertilidade;

Or. el

Justificação

Actualmente, um em cada seis casais têm problemas de fertilidade. Reveste-se, por 
conseguinte, de utilidade proceder ao estudo da situação e à identificação dos 
factores que afectam a fertilidade, o que pode igualmente ser atribuído a factores 
ambientais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 230
Anexo 2, ponto 6, ponto 6.8. bis (novo)

6.8. bis. O fornecimento de informações 
actualizadas sobre o preço dos diferentes 
produtos farmacêuticos nos vários 
Estados-Membros, com base no princípio 
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activo;

Or. en

Justificação

Os preços de produtos farmacêuticos semelhantes, contendo o mesmo princípio 
activo, conhecem grandes variações de um Estado-Membro para outro. Os cidadãos 
da UE deverão poder informar-se sobre essas diferenças de preço, como forma de 
aumentar a concorrência no sector farmacêutico.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 231
Anexo 2, Objectivo 5, ponto 5.2. (novo)

5.2. MELHORAR A COMUNICAÇÃO 
COM OS CIDADÃOS 
COMUNITÁRIOS EM MATÉRIA DE 
SAÚDE CRIANDO VALOR 
ACRESCENTADO ÀS INICIATIVAS 
DOS ESTADOS-MEMBROS

5.2.1. Campanhas de sensibilização.

5.2.2. Inquéritos.

5.2.3. Conferências, seminários, 
reuniões de peritos e de partes 
interessadas.

5.2.4. Publicações sobre questões de 
interesse para a saúde.

5.2.5. Fornecimento de informação em 
linha.

5.2.6. Desenvolvimento e utilização de 
pontos de informação.

Justificação

Mudança de numeração. Versão modificada do ponto 1 do primitivo anexo 1. Os 
Estados-Membros estão na melhor posição para comunicar directamente com os 
cidadãos de cada país. A Comissão pode criar valor acrescentado encorajando o 
intercâmbio de boas práticas e comparando as iniciativas bem-sucedidas em matéria 
de saúde pública.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 232
Anexo 2, Objectivo 5, subtítulo 2 (novo) após o ponto 5.2. (novo)

COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Or. en

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 233
Anexo 2, ponto 5, sub-ponto 5.3 bis (novo)

5.3 O desenvolvimento das possibilidades 
de participação da sociedade civil e dos 
grupos de interesse na concepção da 
política de saúde;
5.3.1. A promoção e o reforço das 
organizações de saúde a nível comunitário;
5.3.2. O apoio à formação e ao 
desenvolvimento de capacidades das 
organizações que operam no sector da 
saúde;
5.3.3. A criação de redes entre 
organizações não estatais no sector da 
saúde e outros grupos de interesse;
5.3.4. O reforço dos órgãos consultivos e 
dos mecanismos de consulta a nível da 
Comunidade;
5.3.5 A consideração do doente como 
adulto responsável, que goza de direitos 
enquanto consumidor dos cuidados de 
saúde;

Or. sv

Justificação

Na União Europeia, os doentes têm hoje mais saúde e estão mais bem informados do 
que nunca. Os cuidados de saúde sofreram uma transformação, tornando-se mais 
profissionais e abrangendo um maior espectro de actores. Actualmente, o doente não 
carece só de protecção, mas deve também poder beneficiar das conquistas da 
medicina e das diferenças nos sistemas de saúde, aspecto que deve estar patente na 
legislação, especialmente em termos de informação e de direito à livre escolha dos 
cuidados prestados.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis e Linda McAvan

Alteração 234
Anexo 2, Objectivo 5, ponto 5.4. (novo)

5.4. DESENVOLVER UMA ABORDAGEM 
PARA INTEGRAR PREOCUPAÇÕES 
RELACIONADAS COM A SAÚDE NOUTRAS 
POLÍTICAS COMUNITÁRIAS

5.4.1. Desenvolvimento e aplicação de 
métodos para avaliar o impacto das 
políticas e actividades comunitárias na 
saúde.

5.4.2. Intercâmbio de melhores práticas 
com os Estados-Membros sobre políticas 
nacionais.

5.4.3. Estudos sobre o impacto de outras 
políticas na saúde.

5.4.4. Desenvolvimento de estratégias e 
acções comuns através da criação de 
ligações e sinergias com programas, 
acções e fundos comunitários relevantes.

Justificação

Substitui a alteração 86. Deve existir uma coordenação estreita entre as acções no 
domínio da saúde e outras políticas comunitárias.

Alteração apresentada por Caroline Lucas e, Hiltrud Breyer

Alteração 235
Anexo 2, Objectivo 5, ponto 5.6. (novo)

5.6. MELHORAR A DETECÇÃO PRECOCE,
AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS 
MEDIANTE:

5.6.1. O apoio ao aconselhamento 
científico e avaliação do risco, incluindo 
as tarefas dos comités científicos 
independentes criados pela Decisão 
2004/210/CE1 da Comissão.

5.6.2. A recolha e a verificação de 
informação e a criação de redes de 
especialistas e de institutos. 
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5.6.3. A promoção do desenvolvimento e 
da harmonização de metodologias de 
avaliação do risco.

5.6.4. Acções para recolher e avaliar 
informação sobre a exposição das 
populações e subgrupos a riscos químicos, 
biológicos e físicos para a saúde, incluindo 
informações fornecidas por especialistas 
sobre os efeitos de tais riscos.

5.6.5. O estabelecimento de mecanismos 
relativos à detecção precoce dos riscos 
emergentes e à acção referente a riscos 
recentemente identificados.

5.6.6. Estratégias para melhorar a 
comunicação sobre os riscos. 

5.6.7. A formação em avaliação do risco.

Justificação

Semelhante à alteração 88, apresentada pelo relator, mas com um aditamento 
importante, a fim de incluir as observações de especialistas, tais como médicos, sobre 
os efeitos desses riscos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 236
Anexo 2, Objectivo 5, subtítulo 3 (novo) após o ponto 5.5.

RISCOS, SEGURANÇA E QUESTÕES 
TRANSVERSAIS

Or. en

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 237
Anexo 2, Objectivo 5, ponto 5.7.4 (novo)

5.7.4. Criação de um Cartão Europeu de 
Dador de Órgãos.

Or. de



AM\593879PT.doc 81/81 PE 367.644v01-00

PT

Justificação

Alteração relacionada com a alteração 89. A criação de um cartão de dador de 
órgãos válido em toda a Europa contribuirá para tornar disponíveis órgãos e 
substâncias de origem humana valiosos e seguros para fins de tratamento, através do 
acesso aos mesmos em toda a Comunidade.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 238
Anexo 2, Objectivo 4, ponto 5.9 (novo)

5.9 bis. A criação de uma norma comum 
para as disposições médicas que beneficiam 
de financiamento público.

Or. pl

Justificação

A ausência de uma norma mínima comum para as disposições relativas aos cuidados 
de saúde constitui um obstáculo à concretização de outros objectivos previstos no 
âmbito do Objectivo 4.


