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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lamenta que o orçamento proposto pela Comissão seja inferior em 474,6 milhões de 
EUR ao limite máximo da categoria 1A, apesar de os programas relevantes 
ultrapassarem o orçamento e poderem facilmente absorver fundos adicionais; salienta a 
extrema importância dos programas da categoria 1A para impulsionar o crescimento 
económico induzido pela inovação e contribuir para a transição para uma sociedade com 
impacto neutro no clima, em conformidade com o Acordo de Paris;

2. Sublinha a importância de desenvolver a liderança em matéria de inovação e 
investigação incremental e disruptiva em tecnologias avançadas para alcançar os 
objetivos políticos da União; rejeita, por conseguinte, os cortes efetuados pelo Conselho 
num total de 747,4 milhões de EUR na categoria 1A, incluindo 424,9 milhões de EUR 
para o Quadro Estratégico Comum para a Investigação e a Inovação, especialmente nas 
rubricas orçamentais pertinentes para o reforço da investigação em tecnologias futuras e 
emergentes, o reforço das infraestruturas de investigação europeias, incluindo 
infraestruturas eletrónicas e a liderança no domínio das tecnologias da informação e das 
comunicações, para além de 28 milhões de EUR para a vertente TIC do Mecanismo 
Interligar a Europa e 20 milhões de EUR para o programa COSME, o que pode 
comprometer os esforços da União não apenas em prol do crescimento sustentável e do 
emprego de alta qualidade, mas também para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e conseguir uma economia sem 
emissões de gases com efeito de estufa até 2050, sem deixar ninguém para trás;

3. Considera que, em particular no último ano do QFP, é necessário um orçamento 
ambicioso no âmbito da categoria 1A a fim de estabelecer uma ligação com o próximo 
QFP, cujos novos programas levarão tempo a tornar-se plenamente operacionais, a fim 
de assegurar o pleno funcionamento destes programas para que possam continuar a 
contribuir para a realização das prioridades políticas da União;

4. Solicita, por conseguinte, um nível de dotações de autorização até ao limite máximo da 
categoria 1A, assim como a utilização de todos os instrumentos de flexibilidade 
disponíveis ao abrigo do Regulamento QFP e da disposição especial relativa à reutilização 
de fundos libertados pela anulação de autorizações relativas a projetos de investigação, 
constante do Regulamento Financeiro, a fim de assegurar o nível mais elevado possível 
de dotações de autorização para o orçamento de 2020;

5. Recorda a importância da investigação e da inovação para enfrentar os desafios da 
sociedade e contribuir para o desenvolvimento sustentável; regista a taxa excessiva de 
candidaturas a vários programas, como os programas Horizonte 2020 e COSME, que se 
traduz numa taxa de sucesso inferior para as candidaturas no âmbito do programa 
Horizonte 2020 em comparação com o anterior período do QFP, o que significa que 
muitos mais projetos de alta qualidade no domínio da investigação e inovação poderiam 
ser financiados se fosse concedido um financiamento suficiente da União; salienta que 
esta situação deve ser resolvida com um orçamento mais ambicioso para 2020 e com o 
reforço das complementaridades com outros fundos da União, instrumentos financeiros, 
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programas nacionais e investimentos privados; considera que o financiamento da 
investigação e da inovação da União deve apoiar especialmente as zonas afetadas por 
deficiências graves do mercado e pela ausência de resposta aos desafios da sociedade; 
entende, por conseguinte, que o montante das anulações de autorizações  deve ser 
disponibilizado de novo, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento 
Financeiro; recorda a sua posição, consoante a qual são necessários pelo menos 120 
milhões de EUR a preços de 2018 para o programa Horizonte Europa no próximo QFP;

6 Sublinha que as PME são uma parte essencial da economia da UE, uma vez que 
proporcionam um elevado número de empregos na União; assinala a necessidade de 
criar um ambiente empresarial favorável às PME, bem como de apoiar polos e redes de 
PME; congratula-se, por conseguinte, com o aumento do instrumento a favor das PME; 
observa com preocupação os cortes efetuados pelo Conselho nos fundos destinados a 
aumentar a inovação nas PME, o que envia sinais contraditórios às empresas da União;

7. Sublinha a importância de alcançar os objetivos do Mercado Único Digital para o 
desenvolvimento da digitalização na União e a inclusão digital da economia da União, 
do setor público e dos cidadãos; reconhece, a este respeito, a importância de iniciativas 
como o programa WiFi4EU; lamenta os cortes propostos pelo Conselho no que toca a 
esta iniciativa;

8 Salienta a necessidade de proceder a uma reforma do setor da mobilidade da União, a 
fim de criar transportes sustentáveis, limpos e competitivos na União, bem como tornar 
a indústria automóvel da União mais apta a enfrentar o futuro e alcançar os nossos 
objetivos em matéria de clima; destaca, por conseguinte, a necessidade de 
financiamento suficiente para os programas que apoiam estes objetivos, como o 
Horizonte, o MIE-Transportes e a Empresa Comum «Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2» (PCH 2); manifesta, por conseguinte, a sua preocupação com o efeito dos 
cortes propostos pelo Conselho na realização de um sistema de transportes da União que 
seja eficiente em termos de recursos, respeitador do ambiente, seguro e sem 
descontinuidades;

9 Lamenta profundamente o facto de o orçamento proposto pela Comissão se situar mais 
uma vez muito abaixo do orçamento solicitado pela ACER e considera que tal pode pôr 
em risco o funcionamento da ACER e a sua capacidade para executar as suas tarefas em 
matéria de acompanhamento e transparência do mercado, para além das tarefas que lhe 
foram atribuídas pela legislação recente;

10 Reitera que é necessário aumentar os investimentos na investigação e na inovação, a fim 
de melhorar o acesso ao conhecimento, promover o desenvolvimento social e aumentar 
a qualidade de vida;

11 Insta, no que se refere a todas as agências no âmbito das suas competências (ACER, 
ORECE, ENISA e GSA), a que o nível de dotações e de pessoal seja o solicitado por 
essas agências; insiste em que os recursos financeiros e humanos sejam aumentados por 
forma a acompanhar o alargamento das tarefas das agências em causa e a preparar a 
aplicação de nova legislação, atendendo igualmente à necessidade de planear futuras 
funções e responsabilidades; observa que a GSA se confronta com o surgimento de 
novos desafios relacionados com a segurança e com outros domínios sensíveis, em que 
a externalização poderá reduzir a segurança e a relação custo-eficácia, conduzindo a 
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uma perda de conhecimentos especializados; entende, por conseguinte, que é necessário 
recrutar e manter peritos altamente especializados;

12 Recorda o compromisso assumido pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão na 
Declaração Comum anexa ao Regulamento (UE) 2017/1953 do Parlamento Europeu e 
do Conselho1, que visa assegurar um financiamento global da promoção da 
conectividade à Internet nas comunidades locais num valor de 120 milhões de EUR 
durante um período de três anos, para que a iniciativa se torne um verdadeiro êxito 
europeu, em benefício das comunidades locais e dos cidadãos; sublinha, a este respeito, 
que, na sequência de dois convites à apresentação de candidaturas, mais de 23 000 
municípios de toda a União se inscreveram no portal WiFi4EU e que 6 200 municípios 
já receberam vales WiFi4EU, o que demonstra o êxito da iniciativa;

13. Solicita fundos adicionais para acelerar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias 
mais limpas, bem como fundos adicionais para facilitar uma transição justa das regiões 
carboníferas e de elevada intensidade carbónica, de molde a contribuir para a realização 
dos compromissos assumidos pela União no âmbito do Acordo de Paris, nomeadamente 
dando continuação a projetos-piloto e ações preparatórias existentes e lançando novos; 
reitera a proposta do Parlamento Europeu de criação do Fundo para uma Transição Justa 
no âmbito do quadro financeiro plurianual 2021-2027 para fazer face às incidências 
sociais, socioeconómicas e ambientais nos trabalhadores e nas comunidades afetados 
negativamente pela transição da dependência do carvão e do carbono; salienta a 
necessidade de continuar a apoiar as regiões carboníferas e de elevada intensidade 
carbónica na União, para que estejam preparadas para beneficiar de um novo Fundo 
para uma Transição Energética Justa; 

14. Salienta que a investigação e a inovação são motores essenciais do desenvolvimento 
sustentável e recorda o compromisso assumido pela União e pelos seus Estados-
Membros no sentido de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 
congratula-se com a estimativa da Comissão segundo a qual as despesas com as 
alterações climáticas atingirão 21 % do orçamento de 2020 e recorda que estes esforços 
devem ser intensificados; lamenta o facto de o orçamento proposto para o programa 
Horizonte 2020 muito provavelmente não atingir os objetivos de despesas definidos 
para o clima e a sustentabilidade e, por conseguinte, para todo o período de vigência do 
atual QFP; salienta a sua posição de que, na sequência do compromisso da União no 
âmbito do Acordo de Paris, as despesas relacionadas com o clima devem ser 
suficientemente aumentadas; recorda, neste contexto, o princípio do primado da 
eficiência energética, bem como o objetivo da União de se tornar número um mundial 
das energias renováveis;

15. Solicita dotações adicionais para o Mecanismo Interligar a Europa, designadamente 
para as suas vertentes «energia sustentável» e «TIC», a fim de assegurar a realização da 
União da Energia, a interligação dos mercados isolados e a eliminação dos 
estrangulamentos, bem como uma rede energética da União capaz de enfrentar o futuro;

16. Manifesta a sua profunda preocupação com a atual incerteza em relação à saída do 

1  Regulamento (UE) 2017/1953 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2017, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014 no que se refere à promoção de conectividade à Internet 
em comunidades locais (JO L 286 de 1.11.2017, p. 1).
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Reino Unido da União Europeia; sublinha que são necessárias precauções financeiras no 
caso de o Reino Unido não contribuir, total ou parcialmente, para o orçamento de 2020; 
insta, por conseguinte, todos os outros Estados-Membros a intervirem de molde a 
compensar integralmente a contribuição do Reino Unido, uma vez que todos os 
programas estão na fase final e os beneficiários de fundos da União necessitam de ter a 
certeza de que a União honrará os seus compromissos;

17. Salienta que o não cumprimento pela União dos seus compromissos jurídicos e 
políticos em matéria de dotações para pagamentos afetaria seriamente a sua fiabilidade 
e teria um sério impacto negativo na confiança na capacidade das instituições da 
União para desempenhar o seu papel; frisa que esse aspeto é reforçado pelo facto de a 
União se aproximar do termo do atual QFP e que, por conseguinte, é necessário 
avançar rapidamente com a execução dos programas plurianuais.
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