
AD\607168PT.doc PE 367.925v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão da Cultura e da Educação

2005/0186(CNS)

21.3.2006

PARECER
da Comissão da Cultura e da Educação

destinado à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao programa específico 
“Ideias” para execução do 7º programa-quadro (2007 2013) da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração
(COM(2005)0441 –C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Relator de parecer: Giovanni Berlinguer



PE 367.925v02-00 2/7 AD\607168PT.doc

PT

PA_Leg



AD\607168PT.doc 3/7 PE 367.925v02-00

PT

BREVE JUSTIFICAÇÃO

O relator pretende introduzir as seguintes observações:

- O 7º programa-quadro apresenta uma significativa continuidade das linhas de orientação 
do 6º programa-quadro actualmente em curso; a proposta contém, no entanto, um 
elemento novo: a instituição de um Conselho Europeu de Investigação (CEI), que será um 
importante contributo para o desenvolvimento de um espaço europeu de investigação;

- Aprova a decisão da Comissão que o Conselho Europeu de Investigação (CEI) seja gerido 
por um conselho e por um comité científico, composto por cientistas de alto nível; 
recomenda que os mesmos órgãos de representação garantam a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres e que opere com processos simples para a 
elaboração dos pedidos e na definição das prioridades;

- Considera que a sede do Conselho Europeu de Investigação (CEI) deve ser instalada nos 
termos do artigo 171º do Tratado CE - "A Comunidade pode criar empresas comuns ou 
quaisquer outras estruturas necessárias à boa execução dos programas de investigação, 
de desenvolvimento tecnológico e de demonstração comunitários.";

- Reitera que o Conselho Europeu de Investigação (CEI) deverá promover, difundir, 
transferir e valorizar actividades de investigação nos principais sectores de
desenvolvimento do conhecimento e da sua aplicação para o desenvolvimento científico, 
tecnológico, económico e social da Europa;

- Salienta que é importante que o Conselho Europeu de Investigação (CEI) disponha de
recursos financeiros suficientes e que desenvolva a sua actividade de um modo autónomo 
e independente; e que opere com processos simples e transparentes;

- Recomenda que o Conselho Europeu de Investigação (CEI) difunda regularmente os
resultados obtidos, acessíveis a todos;

- Considera importante que o Conselho Europeu de Investigação (CEI) se caracterize por 
um elevado grau de integridade com uma gestão atribuída a investigadores independentes
e de alto nível;

- Salienta que é necessário conferir à investigação de base, que fornece os fundamentos
para novas investigações muitas vezes orientadas para a aplicação, um papel central na 
formação dos investigadores;

- Considera que este programa deve fornecer um mecanismo pan-europeu destinado a 
apoiar os investigadores, os engenheiros e os estudiosos empenhados na criação de novos
conhecimentos, produtos, processos, métodos, para oferecer novas perspectivas de
progresso tecnológico;
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

(4) As propostas de “investigação de 
fronteira” devem ser avaliadas 
exclusivamente em função do critério de 
excelência, tal como apreciado em análise 
pelos pares, e devem colocar a ênfase em 
projectos interdisciplinares pioneiros de alto 
risco e em novos grupos e investigadores 
menos experientes, bem como em equipas 
bem estabelecidas.

(4) As propostas de “investigação de 
fronteira” devem ser avaliadas 
exclusivamente em função do critério de 
excelência, tal como apreciado em análise 
pelos pares, e devem colocar a ênfase em 
projectos interdisciplinares de carácter 
inovador e pioneiros de alto risco e em 
novos grupos e investigadores menos 
experientes, bem como em equipas bem 
estabelecidas, com especial referência a
projectos que privilegiem o 
desenvolvimento de novas redes e 
cooperações europeias.

Alteração 2
Considerando 10

(10) O programa-quadro deve 
complementar as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico geral de implementação dos 
objectivos da agenda de Lisboa, 
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, agricultura, 
ensino, formação, competitividade e 
inovação, indústria, saúde, protecção do 
consumidor, emprego, energia, transportes e 
ambiente.

(10) O programa-quadro deve complementar 
as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico geral de implementação dos 
objectivos da agenda de Lisboa, 
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, agricultura, 
ensino, formação, cultura e meios de 
comunicação, competitividade e inovação, 
indústria, saúde, protecção do consumidor, 
emprego, energia, transportes e ambiente.

  
1 Ainda não publicado em JO.



AD\607168PT.doc 5/7 PE 367.925v02-00

PT

Alteração 3
Considerando 13

(13) As actividades de investigação 
realizadas no âmbito do presente programa 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

(13) As actividades de investigação 
realizadas no âmbito do presente programa 
devem respeitar os princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, e reiterar o valor cívico e 
humanístico da investigação, no respeito da 
diversidade ética e cultural.

Justificação

Hoje mais do que nunca a investigação está em tensão, por vezes fecunda por vezes 
destrutiva, entre os seus impressionantes progressos e a sociedade, a sua estrutura 
económica, política e cultural. É necessário ponderar as questões suscitadas ao mundo da 
investigação pela ética e pela pluralidade dos pontos de vista culturais.

Alteração 4
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) A fim de permitir uma 
simplificação e reduzir os custos no quadro 
de concursos, a Comissão devia criar as 
condições para uma notificação dos 
participantes através de uma base de dados. 

Justificação

A alteração visa facilitar o acesso ao programa por parte dos centros europeus de 
investigação e dos interessados no concurso.

Alteração 5
Artigo 4, nº 3

3. O Conselho Europeu de Investigação 
consistirá num conselho científico 
independente, apoiado por uma estrutura de 
execução específica, conforme descrito no 
anexo I. O CEI funcionará de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência e transparência.

3. O Conselho Europeu de Investigação 
consistirá num conselho científico 
independente, apoiado por uma estrutura de 
execução específica, conforme descrito no 
anexo I. O CEI funcionará de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência e transparência. 
Ambos os organismos garantirão a 
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igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres.

Alteração 6
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis. A Comissão assegurará a avaliação 
dos resultados da investigação e 
apresentará um relatório sobre o seu 
contributo para uma sociedade do 
conhecimento dinâmica na Europa.

Justificação

A Comissão deve demonstrar que o objectivo do programa de uma sociedade do 
conhecimento dinâmica na Europa foi efectivamente alcançado

Alteração 7
Artigo 8, nº 6

6. A Comissão informará regularmente o 
Comité sobre a evolução geral da execução 
do programa específico.

6. A Comissão informará regularmente o 
Comité e a comissão competente do 
Parlamento Europeu sobre a evolução geral 
da execução do programa específico e 
abordará, neste contexto, todas as acções 
de IDT financiadas no âmbito do presente 
programa.

Justificação

A Comissão estabelece aqui disposições relativas a um procedimento de comitologia no 
âmbito da cooperação com o Conselho. Afigura-se adequado que o segundo ramo da 
autoridade orçamental seja igualmente informado sobre a execução do programa.

Alteração 8
Artigo 8, nº 6 bis (novo)

6 bis. A Comissão apresentará a presente 
decisão, assim como um relatório sobre a 
execução do programa específico, aos 
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órgãos competentes para revisão com 
suficiente antecedência, de molde a 
permitir que o processo de alteração da 
presente decisão esteja concluído até ao 
final de 2010.

Justificação

A revisão da decisão durante o período de vigência previsto (revisão intercalar) oferece a 
possibilidade de, no âmbito de uma avaliação e eventualmente correcção, reagir a 
dificuldades encontradas na sua execução, assim como a outras evoluções. Tendo em conta a 
fase de arranque do programa na prática, a revisão deve ter lugar um ano após metade do 
período coberto pelo programa. Tal permitirá uma avaliação mais fiável.


