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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. Salienta que os desafios relativos à energia sustentável e à luta contra as alterações 
climáticas devem ser reflectidos nas prioridades orçamentais da UE; nota que estas 
prioridades exigirão recursos orçamentais adicionais, nomeadamente para o financiamento 
do Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias da Energia e a promoção da eficiência 
energética; reafirma que estes recursos orçamentais deverão ser atribuídos adicionalmente 
e não em detrimento do financiamento existente para programas comunitários no domínio 
da investigação e da inovação;

2. Manifesta-se profundamente preocupado com a limitada margem disponível na rubrica 
1A, cujo montante sugere que será impossível financiar novas prioridades por reafectação 
sem afectar seriamente programas importantes que já existem; recomenda, portanto, um 
financiamento adicional, caso novas prioridades sejam estabelecidas;

3. Toma nota das recentes decisões orçamentais de financiar o Projecto Galileo e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia, iniciativas que exigirão um acompanhamento e 
avaliação intensos durante a sua implementação;

4. Salienta que a implementação do PQ7 e o trabalho das EC que implementam as ITC e, 
nomeadamente, o CEI, serão estreitamente monitorizados;

5. Interroga-se se a tendência actual para estabelecer novas agências de regulamentação 
encarregadas de tarefas administrativas, como a proposta Autoridade para o Mercado 
Electrónico Europeu e a Agência para a Cooperação dos Reguladores da Energia, constitui 
um desenvolvimento útil; sugere que o pessoal competente dos serviços da Comissão que 
trabalha no domínio de áreas prioritárias apresente melhores formas de realizar os 
objectivos das políticas;

6. Considera que, devido à limitada margem existente na rubrica 1A, sejam considerados 
prioritários a implementação e avaliação adequadas dos projectos-piloto e acções 
preparatórias em curso.
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