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SUGESTÕES

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

A. Considerando que o êxito da Estratégia de Lisboa revista dependerá, em particular, dos 
progressos realizados no domínio da inovação,

B. Considerando que a diferenciação através da inovação constitui um dos caminhos que a 
UE pode utilizar a fim de enfrentar os desafios da globalização,

C. Considerando que a maneira clássica de fomentar a inovação, que articula o "impulso 
tecnológico" com a "tracção da procura", não é por si suficiente, pelo que requer a 
promoção simultânea de condições de mercado favoráveis para a criação de um 
enquadramento regulamentar susceptível de fomentar a inovação, 

D. Considerando que um mercado interno que funciona correctamente, apoiado pela nova 
directiva relativa aos serviços, proporciona um ambiente favorável à inovação graças à 
concorrência acrescida numa zona económica mais ampla e estável, a par de atrair mais 
investimentos e fomentar a mobilidade dos trabalhadores, 

E. Considerando que convém promover tanto a divulgação dos resultados das actividades 
académicas, em especial às PME, como a disponibilização dos resultados da investigação, 
nomeadamente no tocante às inovações com uma dimensão social, e que a concentração 
geográfica de plataformas de inovação deve ser tratada de molde a permitir a utilização 
das competências e da diversidade existente nas várias regiões da UE, 

1. Manifesta a sua firme convicção de que uma melhor regulamentação e, em especial, a 
redução da carga regulamentar supérflua a que estão sujeitas as PME, contribuirão para a 
criação de condições de mercado favoráveis, bem como para a colocação de produtos e 
serviços inovadores nos mercados de vanguarda, e de que uma melhor regulamentação 
contribuirá igualmente para aumentar a confiança e o sentimento de segurança dos 
consumidores; 

2. Está persuadido de que o mais rápido estabelecimento de normas europeias interoperáveis 
contribuirá para apoiar o desenvolvimento de mercados de vanguarda, em particular nos 
serviços e nos sectores de alta tecnologia, bem como para que essas normas sejam 
aplicadas a nível mundial, colocando assim as empresas europeias numa situação 
vantajosa em relação a outros actores mundiais;

3. Solicita à Comissão que incentive não apenas a adopção, mas também a aplicação, de 
normas europeias, especialmente através da sua transmissão às PME de uma forma 
simples; considera que os manuais e explicações sobre a sua utilização deveriam estar 
disponíveis em todas as línguas oficiais da UE; 

4. Faz notar que o actual sistema de patentes representa uma ameaça para a inovação, pois
não dá resposta às necessidades de alguns sectores económicos; solicita à Comissão que 
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elabore um estudo sobre o impacto nas PME dos litígios sobre as patentes; solicita
igualmente à Comissão que proceda à aplicação da resolução do Parlamento de 12 de 
Outubro de 2006 sobre o futuro da política europeia de patentes1;

5. Acolhe favoravelmente a cooperação da UE com os órgãos reguladores mundiais e espera 
que as inovações técnicas sejam introduzidas de forma rápida e eficaz através da 
normalização;

6. Congratula-se com a intenção da Comissão de publicar orientações para a utilização 
optimizada do quadro jurídico consolidado em matéria de contratos públicos, o que não 
irá apenas favorecer a concorrência, como contribuirá para a flexibilização das normas, 
fomentando, assim, a adopção de soluções inovadoras e a criatividade; 

7. Insta a Comissão a promover o intercâmbio das melhores práticas e a fomentar a 
identificação e a troca dos ensinamentos obtidos de práticas inadequadas, nomeadamente 
para promover a melhor regulação das iniciativas tecnológicas conjuntas baseadas em 
parcerias especializadas entre os sectores público e privado, que estimulariam o 
desenvolvimento da inovação, inclusive nas regiões menos desenvolvidas da UE;

8. É de opinião que a pronta criação de pontos de contacto únicos nacionais e o apoio aos 
centros europeus de informação a nível regional e a outros níveis permitirá um acesso 
transparente à informação por parte dos consumidores e da comunidade empresarial em 
geral; considera ainda que o rápido acesso às informações relevantes constitui um factor 
capital para as actividades inovadoras e que, por conseguinte, esses centros podem ser um 
trunfo importante no incremento da cooperação dentro das fronteiras nacionais e no 
contexto da cooperação transfronteiriça;

9. Sublinha que é de vital importância para as PME o acesso a um financiamento adequado 
para as inovações, sobretudo nas primeiras etapas da sua actividade empresarial; entende, 
portanto, que é necessário apoiar os microcréditos e o capital de risco, inclusivamente 
num contexto transfronteiriço;

10. Espera que uma maior concorrência derivada do mercado interno incentivará as empresas 
a aumentarem os recursos destinados à investigação e à inovação;

11. Sublinha que os esforços devem ser centrados na facilitação da transferência dos 
resultados da investigação para produtos comercializáveis, em especial pelas PME 
(prestando ao mesmo tempo atenção para não travar a investigação de base), e entende 
que é necessário adoptar uma abordagem mais global, estabelecendo um equilíbrio entre o 
reforço da cooperação entre a investigação e as empresas e os interesses dos 
consumidores, da sociedade civil e do meio ambiente, incluindo todos os actores locais 
(públicos e privados);

12. Acolhe com satisfação o facto de a Comissão planear a adopção de uma comunicação para 
promover a transferência de conhecimentos entre universidades e outras organizações 
públicas de investigação e o meio industrial; congratula-se também com as recentes 
iniciativas da Comissão no sentido de promover o "acesso aberto" ao conhecimento 

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2006)0416.
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científico, a fim de melhorar a sua divulgação;

13. Apoia vivamente a adopção de iniciativas que contribuam para a melhoria da integração 
profissional ou social através do fomento de inovações com uma aplicação social, em 
especial as que dizem respeito à igualdade entre os géneros, à saúde, à segurança dos 
consumidores e à mobilidade, bem como às necessidades das pessoas idosas (um grupo 
populacional que está a aumentar e que dispõe de um poder de compra considerável), 
apoiando-se na experiência que estes adquiriram ao longo da vida no que respeita à 
resolução de problemas;

14. Considera que, para que possa haver uma maior aceitação pública em relação aos bens e 
serviços que resultam da investigação, é necessário melhorar a confiança e a segurança 
dos mesmos através de instrumentos adequados de protecção dos consumidores;

15. Salienta que a inovação é um meio de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da UE e 
não um objectivo em si mesma; entende, por conseguinte, que a concorrência e a 
liberalização de produtos e serviços contribuem para que seja alcançado o objectivo em 
questão em termos de inovação, mas que devem ser acompanhadas por disposições de 
controlo e de protecção dos consumidores, quando o interesse público o justifique;

16. Considera necessária uma redução dos obstáculos à livre circulação dos factores de 
produção e produtos no âmbito do mercado interno, pois tal redução pode contribuir para 
um acesso mais fácil ao capital de risco, bem como para a melhoria da mobilidade dos 
investidores e dos bens e serviços tecnologicamente inovadores e para uma transmissão 
mais fluida dos conhecimentos, isto tudo contribuindo para a construção de um autêntico 
espaço europeu da inovação;

17. Convida as empresas a reinvestirem uma parte dos seus lucros no sector da investigação e 
do desenvolvimento tecnológico;

18. Incita a Comissão a prosseguir o seu trabalho no sentido de remover os obstáculos que 
possam dificultar o aparecimento e o desenvolvimento de novos mercados com vocação 
de liderança, propícios à inovação;

19. Entende que as soluções inovadoras e úteis inerentes ao sector dos serviços devem ser 
tidas em consideração de forma acrescida e manifesta a sua convicção de que a constante 
remoção dos entraves à livre circulação de mercadorias, serviços e capitais, à liberdade de 
estabelecimento e à livre circulação de pessoas, incluindo os trabalhadores, estimularão a 
inovação.
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