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Proposta de resolução Alteração 

125. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a renovarem o seu 

compromisso em relação à realização dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020 em 

matéria de investigação e de inovação, que 

são elementos constitutivos de um mercado 

único digital competitivo, do crescimento 

económico e da criação de emprego, bem 

como a propor uma abordagem global da 

ciência aberta, da inovação aberta, de 

dados abertos e da transferência de 

conhecimentos; convida-os igualmente a 

instituir um quadro jurídico revisto 

aplicável à prospeção de texto e dados para 

fins de investigação científica e a prever o 

recurso cada vez mais frequente a 

"software" livre e de fonte aberta, 

nomeadamente em estabelecimentos de 

ensino e na administração pública, bem 

como a facilitar o acesso para as PME e as 

empresas em fase arranque ao 

financiamento do programa Horizonte 

2020 adaptado aos curtos ciclos de 

inovação do setor das TIC; salienta, neste 

contexto, a importância de todas as 

iniciativas neste domínio, desde as 

parcerias público-privadas e os polos de 

inovação aos parques tecnológicos e 

científicos europeus, nomeadamente nas 

regiões da Europa menos industrializadas, 

desde os programas de aceleração para 

empresas em fase de arranque e as 
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plataformas tecnológicas comuns até à 

possibilidade de obter patentes essenciais 

para o cumprimento de normas, dentro dos 

limites do direito da concorrência da UE, 

em conformidade com as condições 

FRAN, a fim de manter os incentivos à 

I&D e à normalização e de e encorajar a 

inovação; 

plataformas tecnológicas comuns até à 

possibilidade de licenciar de forma eficaz 

patentes essenciais para o cumprimento de 

normas, dentro dos limites do direito da 

concorrência da UE, em conformidade com 

as condições de licenciamento FRAN, a 

fim de manter os incentivos à I&D e à 

normalização e de e encorajar a inovação; 
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