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SUGESTÕES

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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Apoia a iniciativa "União da Inovação", dado tratar-se de um pilar importante do 
desenvolvimento económico, social e cultural da UE, em particular no que se refere à 
educação inclusiva a todos os níveis, incluindo em matéria de ensino e formação 
profissionais;

2. Encoraja a inovação como conceito lato extensível a todo o processo, ou seja, da ideia 
original ao produto final, em particular ao nível dos modelos e serviços empresariais, 
aproveitando plenamente o potencial criativo das indústrias europeias, bem como da 
economia europeia nas suas múltiplas e variadas formas de empreendedorismo (grandes 
empresas, PME, empresas e organizações da economia social) e dos estabelecimentos de 
ensino;

3. Reconhece a importância das indústrias culturais e criativas no âmbito da inovação, à luz 
dos estudos que revelam que as empresas que, proporcionalmente, fazem mais uso dos 
serviços das indústrias criativas e culturais têm um desempenho significativamente melhor 
em matéria de inovação;

4. Saúda o apoio da Comissão a uma inovação aberta e cooperativa, ao serviço do progresso 
económico e social a longo prazo; aprova, neste contexto, o empenho da Comissão em 
prol da difusão, transferência e valorização dos resultados da investigação, nomeadamente 
o livre acesso às publicações e aos dados provenientes da investigação pública; exorta a 
Comissão a encontrar os meios necessários à realização destes objectivos, e salienta o 
papel que a "Europeana" pode desempenhar neste domínio;

5. Aprova a posição da Comissão que salienta a importância de acelerar a disponibilização 
da Internet de banda larga a fim de reforçar a capacidade de participação e contribuição 
para a inovação dos cidadãos europeus, associando todos os actores e todas as regiões ao 
ciclo da inovação;

6. Insiste na necessidade de transformar a Europa num espaço de excelência académica com 
maior mobilidade, diversidade e investimento na investigação, incluindo a investigação de 
base, com o objectivo de realizar um Espaço Europeu da Investigação e optimizar as
sinergias oferecidas pelo potencial de inovação europeu, bem como de reduzir ao mínimo 
a duplicação de esforços no domínio da investigação;

7. Lembra a importância da aquisição de um conjunto de competências de base e de um bom 
nível de cultura geral para uma melhor adaptação das pessoas ao seu ambiente 
profissional; sublinha que, neste contexto, a aprendizagem das línguas assume uma 
importância muito especial;

8. Lamenta as reduções orçamentais que recaem sobre a investigação e a educação 
efectuadas em vários Estados-Membros, e lembra a importância de dotações públicas 
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suficientes nestes domínios;

9. Insta os Estados-Membros a criarem agrupamentos (clusters) e condições que permitam 
acelerar a inovação e a apoiarem o desenvolvimento de parcerias mais fortes entre as 
instituições de ensino e o mundo empresarial, tanto a nível nacional como internacional, 
tendo igualmente em conta as necessidades das empresas aquando da elaboração dos 
programas de ensino;

10. Apela a um esforço coordenado a todos os níveis de governo, bem como a nível local, 
regional, nacional e europeu, com a participação de todas as partes interessadas, com vista 
à realização da "União da Inovação", tendo em conta as dimensões educativa e cultural da 
inovação;

11. Considera indispensável a criação de programas destinados a promover a cultura científica 
e tecnológica, nomeadamente no âmbito da promoção da inovação em todos os domínios;

12. Considera que se impõe uma reforma dos direitos de propriedade intelectual (DPI) de 
modo a permitir a transferência de conhecimentos e de "know-how" tecnológico e a 
estabelecer condições equitativas no domínio da cooperação, nomeadamente científica, no 
seio da UE e com países terceiros;

13. Afirma que o princípio da neutralidade da rede e das normas abertas são motores da 
inovação;

14. Salienta a importância da inovação social para a satisfação das necessidades sociais de 
todos os tipos e para a melhoria das condições de trabalho, de modo a favorecer a saúde e 
o acesso à educação e ao conhecimento, à cultura e aos serviços de saúde e sociais;

15.  Salienta o papel desempenhado pelo sector da economia social (cooperativas, 
mutualidades, associações e fundações) em matéria de inovação social, ao elaborar e 
aplicar os meios para dar resposta às necessidades que não são tidas em conta pelo 
mercado e pelas formas convencionais de empreendedorismo;

16. Salienta o papel que a economia social também desempenha em matéria de inovação a 
nível da gestão, com vista à total participação de todos os trabalhadores nas decisões e na 
gestão das empresas;

17. Recorda que o ensino superior constitui o espaço mais importante para o desenvolvimento 
de ideias inovadoras, e salienta, por isso, a importância de os programas de estudo do 
ensino superior terem em conta as necessidades actuais da sociedade e da economia;

18. Saúda a particular atenção que a Comissão dedica a uma representação mais equilibrada 
das mulheres e dos homens nas fileiras científicas e exorta-a a elaborar recomendações 
específicas com vista à rápida consecução do objectivo de uma verdadeira igualdade;

19. Sublinha a importância do papel da investigação e da inovação, em particular no domínio 
das ciências sociais e da luta contra a pobreza e a exclusão social, por exemplo, mediante 
o envolvimento de pessoas mais velhas nesta área de actividade, e aplaude iniciativas 
como "Ciência contra a Pobreza" e a designação de 2012 como Ano Europeu do 
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Envelhecimento Activo; reconhece a importância de traduzir os esforços envidados no 
domínio da investigação em aplicações práticas, produtos e serviços;

20. Salienta o papel do potencial de inovação de países que não são membros da União 
Europeia, mas que com esta cooperam no âmbito da Parceria Oriental, e solicita a inclusão 
desses países na iniciativa "União da Inovação";

21. Salienta que uma das formas de implementar os objectivos da "União da Inovação" 
consiste na harmonização da política de protecção dos direitos de propriedade intelectual e 
na criação de uma patente europeia.



PE454.379v02-00 6/6 AD\858601PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 3.3.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

21
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final 

Maria Badia i Cutchet, Piotr Borys, Silvia Costa, Mary Honeyball, 
Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, 
Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marietje Schaake, Timo Soini, Emil 
Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Ivo Belet, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro 
Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska


