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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa ao programa específico 
“Capacidades” para execução do 7º programa-quadro (2007-2013) da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0443)1,

– Tendo em conta o artigo 166º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0384/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Anexo I, Tema 1 "Infra-estruturas de investigação", subtítulo "Actividades", ponto 1.2, 

parágrafo 1 bis (novo)

O Fórum Europeu de Estratégias para 
Infra-estruturas de Investigação (ESFRI), 
bem como as Plataformas Tecnológicas, 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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as Iniciativas Tecnológicas Conjuntas e o 
Conselho Europeu de Investigação serão 
convidados a indicar expressamente as 
suas necessidades em matéria de 
infra-estruturas de investigação.

Justificação

Todas as partes interessadas devem manifestar a sua opinião sobre a construção de novas 
infra-estruturas de investigação e a modernização das que já existem.

Alteração 2
Anexo I, Tema 1 "Infra-estruturas de investigação", Subtítulo "Actividades", ponto 1.2.2, 

travessão 2, parágrafo 1 

Na segunda fase, seriam implementados os 
planos de construção com base nos acordos 
obtidos a nível técnico, jurídico, 
administrativo e financeiro, utilizando 
nomeadamente a complementaridade entre 
instrumentos nacionais e comunitários 
(como os Fundos Estruturais ou o Banco 
Europeu de Investimento). Poderá ser 
concedido apoio financeiro do 
programa-quadro para a fase de construção 
de projectos prioritários em que se 
verifique uma necessidade crítica desse 
apoio. Nestes casos, as decisões serão 
tomadas de acordo com um mecanismo 
que dependerá da natureza e do nível do 
financiamento necessário (por exemplo, 
subvenção directa, empréstimos do Banco 
Europeu de Investimento, cujo acesso 
poderá ser facilitado pelo Mecanismo de 
Financiamento da Partilha de Riscos 
(anexo III), artigo 171°).

Na segunda fase, seriam implementados os 
planos de construção com base nos acordos 
obtidos a nível técnico, jurídico, 
administrativo e financeiro, utilizando 
nomeadamente a complementaridade entre 
instrumentos nacionais e comunitários 
(como os Fundos Estruturais ou o Banco 
Europeu de Investimento), com a 
participação das adequadas instituições 
financeiras privadas. Poderá ser concedido 
apoio financeiro do programa-quadro para 
a fase de construção de projectos 
prioritários em que se verifique uma 
necessidade crítica desse apoio. Nestes 
casos, as decisões serão tomadas de acordo 
com um mecanismo que dependerá da 
natureza e do nível do financiamento 
necessário (por exemplo, subvenção 
directa, empréstimos do Banco Europeu de 
Investimento, cujo acesso poderá ser 
facilitado pelo Mecanismo de 
Financiamento da Partilha de Riscos 
(anexo III), artigo 171°).

Justificação

A criação das infra-estruturas de investigação tem de contar como o máximo apoio possível.
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Alteração 3
Anexo I, Tema 4 "Potencial de investigação", Subtítulo "Actividades", parágrafo 1, travessão

1

∙ o intercâmbio de know-how e 
experiência através de destacamentos 
transnacionais de pessoal de 
investigação nos dois sentidos entre os 
centros seleccionados nas regiões 
elegíveis e uma ou mais organizações 
parceiras noutro Estado da UE, 
incorporando mecanismos de regresso 
obrigatório para o pessoal destacado 
originário dos centros seleccionados nas 
regiões elegíveis;

∙ o intercâmbio de know-how e 
experiência através de destacamentos 
transnacionais de pessoal de 
investigação e gestores nos dois 
sentidos entre os centros seleccionados 
nas regiões elegíveis e uma ou mais 
organizações parceiras nos Estados-
Membros, países associados, países 
vizinhos e países terceiros, 
incorporando mecanismos de regresso 
obrigatório para o pessoal destacado 
originário dos centros seleccionados nas 
regiões elegíveis;

Justificação

É importante incluir responsáveis pela gestão de actividades de investigação e inovação no 
mecanismo de intercâmbio de pessoal.

Alteração 4
Anexo I, Tema 5 "Ciência na sociedade", Subtítulo "Objectivo", parágrafo 1 bis (novo)

A política ambiental, em particular, 
constituirá o ponto de encontro entre o 
conhecimento científico e o 
desenvolvimento social. Além disso, são 
necessários mais elementos quantitativos 
no debate para combater argumentos 
irracionais.

Justificação

O conhecimento científico e o desenvolvimento social devem evoluir em paralelo.
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Alteração 5
Anexo I, Tema 5 "Ciência na sociedade", Subtítulo "Abordagem", "Primeira linha de acção: 

Uma governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", travessão 3, sub-
travessão 4 bis (novo)

- Avaliação do risco e processos de gestão 
como instrumentos para a tomada de 
decisões, a fim de limitar reacções 
societais irracionais.

Justificação

A avaliação do risco é um procedimento que permite a comparação entre diferentes opções a 
nível quantitativo. Há que fazer todos os esforços necessários para informar os cidadãos e, 
assim, limitar as consequências irracionais na tomada de decisões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A investigação e o desenvolvimento tecnológico revestem importância fundamental para a 
competitividade europeia. Concretamente, há que acentuar e reforçar o papel da investigação
industrial para que a indústria transformadora da União Europeia não perca as suas 
capacidades. Por outro lado, a Europa não conseguirá manter a sua capacidade de concepção 
se a sua capacidade de transformação não estiver, pelo menos, entre as melhores em todos os 
sectores.

O 7º Programa-quadro representa uma excelente oportunidade para preparar um esforço 
generalizado para recuperar a competitividade em toda a União Europeia através da aplicação 
integral do cenário de Lisboa.

De sublinhar que o 7º Programa-quadro é, de facto, a expressão da necessidade de tratar a 
investigação e o desenvolvimento tecnológico ao nível da União e o programa deve ser 
executado como o primeiro núcleo de uma política de desenvolvimento económico e social da 
União Europeia. A competitividade revela-se entre actores à escala continental ou equivalente 
e vai muito além das dimensões de um único Estado-Membro. A excelência tem portanto de 
ser procurada à escala europeia. 

As actividades realizadas nesta parte do Programa-quadro visam apoiar o desenvolvimento 
coerente da política de investigação, especificando as tarefas que podem ser realizadas a nível 
regional, à luz do princípio da subsidiariedade. 

As capacidades de investigação e inovação devem ser apoiadas através dos seguintes meios:

– Optimização da utilização e desenvolvimento de infra-estruturas de investigação;

– Reforço das capacidades inovadoras das PME e da sua aptidão para tirar benefícios da 
investigação;

– Apoio ao desenvolvimento de agregados regionais centrados na investigação;

– Libertação de todo o potencial de investigação nas regiões de convergência e 
ultraperiféricas da UE;

– Maior aproximação entre ciência e sociedade para uma integração harmoniosa da 
ciência e tecnologia na sociedade europeia e

– Acções e medidas horizontais de apoio à cooperação internacional.

O apoio às infra-estruturas já existentes e a novas infra-estruturas de investigação deve ser a 
medida principal, a par do desenvolvimento do potencial humano.

As infra-estruturas de investigação revestem importância fundamental para a criação de 
capacidades na Europa uma vez que oferecem novas oportunidades de formação, investigação
e criação de empresas; contribuem, além disso, para dar maior visibilidade à investigação de 
alto nível na Europa.



PE 368.077v01-00 10/12 PR\600209PT.doc

PT

Para optimizar a utilização das actuais infra-estruturas na Europa impõe-se maior coordenação 
e uma actividade comunitária de ligação em rede destas infra-estruturas de investigação. 

No que respeita à construção da próxima geração de grandes infra-estruturas, é necessário 
definir uma estratégia europeia, que deve começar por identificar os desejos da comunidade 
científica.

Todos os interessados podem manifestar os seus pontos de vista sobre a construção de novas 
infra-estruturas de investigação e a modernização das existentes. O ESFRI deve desempenhar 
um papel crucial neste contexto, mas as PT, as ITC e o CEI serão também convidados a 
indicar as respectivas necessidades em matéria de infra-estruturas de investigação. 

Quanto à construção de novas infra-estruturas, será garantida uma eficiente coordenação dos 
instrumentos financeiros da Comunidade, do Programa-quadro e dos fundos estruturais, em 
particular, com a participação das adequadas instituições financeiras privadas. A base de 
apoio das infra-estruturas de investigação tem de ser o mais ampla possível.

Há que procurar uma melhor ligação entre o mundo da investigação e a indústria. Os Estados-
Membros devem adoptar medidas fiscais ou outras medidas vocacionadas para promover a 
inovação industrial, tendo particularmente em mente as PME. Por outro lado, a protecção da 
propriedade intelectual é um elemento essencial do desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI).

É essencial proteger os direitos de propriedade intelectual através de procedimentos 
transparentes e simplificados, que beneficiarão sobretudo as PME.  

O envolvimento generalizado de todas as empresas europeias, pequenas, médias ou grandes, 
num esforço de inovação é absolutamente necessário para a competitividade das nossas 
indústrias transformadoras. As PT e as ITC são os instrumentos mais adequados para mostrar 
a todas as empresas as vantagens da investigação científica e tecnológica para a inovação.  

As PT devem ser o instrumento geral para fomentar a competitividade europeia, enquanto 
auto-organização ascendente de cada ramo de actividade. As empresas serão os intervenientes 
principais, sendo os outros as instituições locais, os centros de investigação e as 
universidades, os Estados-Membros, os bancos e as câmaras de comércio.

Se for necessário, as PT poderão ter personalidade jurídica para organizarem a sua actividade 
e poderem aceitar e gerir recursos provenientes de várias fontes.

As PT podem dividir-se a nível regional em agregados centrados na investigação para 
explorar ao máximo o potencial de competitividade de sectores específicos em certos 
territórios como as "regiões do conhecimento".  

É essencial promover a emergência de agregados científicos a nível regional, com a 
participação das PME, no quadro das PT. Os agregados regionais devem integrar-se na mais 
vasta dimensão europeia para explorar ao máximo os benefícios da investigação e da 
inovação. 

Neste contexto, será de grande utilidade o apoio a PME ou associações de PME.
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A política e as actividades de investigação a nível regional exigem um forte empenhamento 
das empresas, das instituições locais, dos centros de investigação, das universidades, dos 
bancos e das câmaras de comércio para libertar o potencial que representa a criação de PME a 
partir de projectos de investigação.

É essencial criar sinergias entre todos estes intervenientes para criar o ambiente ideal, capaz 
de permitir que as regiões europeias reforcem as suas capacidades de investimento em I&D. 
As PT podem ser o instrumento adequado para este tipo de participação generalizada. As 
autoridades regionais, por exemplo, podem planear uma vigorosa acção para promover os 
factores que representem uma vantagem particular ligada ao território, como os agregados 
industriais (existentes ou a criar). Para isso, é necessário procurar sinergias entre os recursos 
dos fundos estruturais e do 7ª Programa-quadro, os recursos regionais próprios e outros 
instrumentos financeiros a fim de contribuir para que a função de IDT se torne uma 
característica essencial dos agregados, como mostra o êxito dos agregados de várias regiões 
europeias.  

Muita da responsabilidade da realização dos objectives do programa reside não só nas 
capacidades dos investigadores das regiões da convergência e ultraperiféricas, mas também na 
capacidade de envolvimento de todos os mecanismos financeiros da IDT que possam existir 
em cada região.

É fundamental que os fundos estruturais de apoio à IDT a nível regional sejam mais bem 
utilizados. Devem existir referências claras à utilização dos fundos estruturais e de coesão
para os investimentos nas infra-estruturas de investigação e para estreitar o fosso entre a 
investigação e a inovação. Neste contexto, poderia revelar-se útil o financiamento de 
projectos-piloto e de projectos de demonstração para ajudar a adquirir os fundos necessários 
ao arranque, não esquecendo que os investimentos em IDT e na inovação podem ser, para o 
desenvolvimento territorial a longo prazo, pelo menos, comparáveis aos investimentos em 
infra-estruturas pesadas.  

Mesmo para o desenvolvimento local, deve conferir-se especial realce à organização dos 
sistemas de produção, recolha e tratamento das biomassas para a produção directa de 
hidrogénio. Esta tecnologia parece extremamente promissora para fornecer, mesmo em curtos 
prazos, hidrogénio de forma competitiva em termos de preço e quantidade.  

A relação entre ciência/tecnologia e sociedade/cultura deve ser tomada seriamente em 
consideração. A política ambiental, em particular, pode constituir o ponto de encontro entre as 
duas realidades.

As alterações climáticas são a imagem do desenvolvimento sustentável como expressão da 
solidariedade com as gerações futuras, cada vez mais considerado um princípio orientador 
obrigatório da União Europeia.   

A avaliação de risco tem um papel importante para o bem-estar dos cidadãos e deve passar a 
fazer parte integrante da nossa cultura para que sejam criados os instrumentos quantitativos 
necessários para o processo de decisão e limitada a influência das considerações de ordem 
emocional. 
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Para que a União Europeia se torne competitiva e ocupe um lugar de primeiro plano a nível 
mundial, precisa de uma política científica e tecnológica forte e coerente a nível internacional.

Num espírito de cooperação aberta, devem procurar-se parecerias estratégicas com o IPEV
(Instrumento da Política Europeia de Vizinhança) e com países terceiros em certos domínios 
da ciência, contratando os seus melhores cientistas para trabalhar na e com a Europa.
Neste contexto, as áreas temáticas indicadas no documento sobre o 7º Programa-quadro 
(Capítulo I. "Cooperação") devem ser entendidas como prioridades que não excluem outras 
áreas eventualmente emergentes no domínio da cooperação internacional (com países 
vizinhos e países terceiros). 
A investigação científica no quadro da cooperação científica internacional apresenta um 
grande potencial na procura da excelência, com um inegável efeito estrutural de forte coesão.
O Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos do BEI com os fundos europeus de 
investimento e com a participação do sistema bancário nacional e regional será extremamente 
importante. O efeito multiplicador em "cascada" da partilha do risco garantirá a 
disponibilidade de capital de risco para a inovação e tornará a rede bancária local capaz de 
avaliar os riscos financeiros especificamente ligados à inovação.

Para expandir a competitividade europeia deve promover-se a parceria estratégica entre o 
programa EUREKA e o 7º Programa-quadro, em sinergia com as PT, também para facilitar as 
actividades das PME de elevado crescimento.  
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