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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 7

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar exorta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a propor a 
rejeição da proposta da Comissão.

Or. en

Justificação

O dinheiro dos contribuintes europeus apenas deveria ser utilizado para financiar 
actividades que beneficiem o público. A indústria farmacêutica da UE é uma das 
indústrias mais rentáveis. Consagra duas vezes mais de recursos à comercialização e 
distribuição do que à em I&D. Não há qualquer razão por que o contribuinte europeu 
tenha de suportar os seus erros em matéria de despesas prioritárias. É inaceitável 
subvencionar a indústria farmacêutica com 100 milhões de euros por ano, ao passo 
que o programa de acção comunitário em matéria de saúde apenas é financiado com 
53 milhões de euros por ano. Estes recursos seriam mais bem utilizados se atribuídos 
à investigação na área da prevenção da doença, aspecto este que não é, porém, 
abordado pela Empresa Comum IMI.
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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Georgs Andrejevs

Alteração 8
Artigo 7, alínea (g)

(g) Organizações de doentes sem fins 
lucrativos devidamente habilitadas.

(g) Organizações de doentes sem fins 
lucrativos devidamente habilitadas de 
acordo com critérios a estabelecer e definir 
pela Comissão.

Or. en

Justificação

É absolutamente necessário que a Comissão estabeleça determinados critérios em matéria de 
transparência e prestação de contas que permitam às organizações de doentes sem fins 
lucrativos habilitarem-se a este financiamento específico.


