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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 rubrica 1A, apesar de os programas relevantes ultrapassarem o 
orçamento e poderem facilmente absorver facilmente fundos adicionais;

2. Rejeita os cortes efetuados pelo Conselho, num total de 747,4 milhões de EUR na rubrica 
1A, incluindo 424,9 milhões de EUR para o Quadro Estratégico Comum para a 
Investigação e a Inovação, 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 em prol do crescimento e do emprego;

3. Considera que é necessário um orçamento ambicioso no âmbito da rubrica 1A, 
designadamente no último ano do QFP, a fim de estabelecer uma ligação com o próximo 
QFP, cujos novos programas levarão tempo a tornar-se plenamente operacionais;

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. Regista a taxa excessiva de candidaturas a vários programas, tais como o Horizonte 2020 
e o COSME, que poderia ser resolvida através de um orçamento mais ambicioso para 
2020;

6. 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 tarefas que lhe 
foram atribuídas pela legislação recente;

7. 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 igual ao solicitado 
por essas agências;

8. 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;

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).



PE639.655v01-00 4/4 PA\1185424PT.docx

PT

9. Solicita fundos adicionais para acelerar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias 
mais limpas, de molde a contribuir para a realização dos compromissos assumidos pela 
União no âmbito do Acordo de Paris;

10. Solicita dotações adicionais para o Mecanismo Interligar a Europa, designadamente as 
vertentes «energia» e «TIC», para assegurar a interligação dos mercados isolados e a 
eliminação dos estrangulamentos.


