
AD\862931PT.doc PE458.822v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Orçamentos

2011/2043(INI)

1.4.2011

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a revisão intercalar do 7.º Programa-Quadro de Investigação
(2011/2043(INI))

Relator de parecer: Carl Haglund



PE458.822v02-00 2/5 AD\862931PT.doc

PT

PA_Non_Leg



AD\862931PT.doc 3/5 PE458.822v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia a 
incorporar os seguintes elementos na proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta o facto de as Comunicações da Comissão sobre o 7.º Programa-Quadro e sobre o 
Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos terem sido aprovadas demasiado 
tarde, deixando muito pouco tempo para ajustamentos;

2. Sublinha que a avaliação intercalar põe em relevo lacunas, solicita, por conseguinte, à 
Comissão que aborde estas deficiências de forma exaustiva e, consequentemente, acelere a 
aplicação do 7.º Programa-Quadro;

3. Salienta que a concepção e a execução do actual PQ7 e de futuros programas-quadro 
devem assentar nos princípios da simplicidade, estabilidade, certeza jurídica, coerência, 
excelência e confiança;

4. Acolhe com satisfação o MFPR e outros instrumentos financeiros inovadores que 
reforcem o efeito de alavanca do orçamento da UE e respeitem plenamente os direitos da 
autoridade orçamental e de quitação; salienta a necessidade de criar mecanismos activos 
de execução para os referidos instrumentos; solicita à Comissão que melhore o acesso aos 
grupos-alvo primários como as PME e os estabelecimentos de ensino superior;

5. Convida a Comissão a explorar formas de reforçar as ligações entre as instituições de 
investigação e a indústria com vista a criar empregos e a aumentar a produtividade, 
aproveitando todo o potencial de financiamento da I&D;

6. Está convicto de que a simplificação deve ser uma das principais prioridades na sequência 
da revisão intercalar do 7 º Programa-Quadro; salienta a necessidade de simplificar os 
procedimentos administrativos para promover a participação e aumentar o número de 
candidaturas de pequenas organizações e de PME;

7. Sublinha a necessidade de mais esforços no âmbito da infra-estrutura de investigação, que 
também beneficia as PME e a indústria,

8. Sublinha que uma cultura de aversão ao risco no financiamento da política de investigação 
da UE impediria o financiamento de ideias de investigação de alto risco com o potencial 
mais elevado para registarem progressos e, por conseguinte, sugere que seja adoptada uma 
abordagem baseada na confiança e com uma maior tolerância face ao risco e ao insucesso, 
contrariamente a uma abordagem baseada apenas nos resultados, que poderia dificultar a 
investigação inovadora;

9. Saúda as simplificações relativamente à aceitação das despesas com pessoal e solicita à 
Comissão que explore novas medidas de simplificação, nomeadamente no que se refere às 
contribuições em espécie dos candidatos; reitera o seu compromisso no sentido de 
simplificar ainda mais as normas aplicáveis à execução do orçamento da União Europeia 
e, em particular, ao investimento na investigação; convida a Comissão a simplificar ainda 
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mais o processo de candidatura, prevendo nomeadamente a prestação de ajuda aos 
investigadores na procura de parceiros para projectos; solicita à Comissão que coloque no 
topo da sua agenda as questões relacionadas com o intercâmbio e a cooperação entre os 
diferentes programas e os programas dos Estados-Membros, bem como a transparência;

10. Recomenda uma interpretação simplificada e uma maior clarificação da definição dos 
custos elegíveis; solicita que as auditorias sejam regidas por normas processuais mais 
precisas, coerentes e transparentes;

11. Solicita à Comissão que resolva rapidamente as situações passadas resultantes dos 
controlos em curso, agindo com tacto e de uma forma compatível com os princípios da 
boa gestão financeira;

12. Insta a Comissão a ajustar mais o 7.º Programa-Quadro aos objectivos da Estratégia 
Europa 2020, mantendo, no entanto, o nível global de financiamento do referido 
programa;

13. Reitera que todas as melhorias do 7.º Programa-Quadro devem ser efectuadas tendo em 
vista o próximo Programa-Quadro.
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