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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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. Considera que a inovação, em todos os domínios do conhecimento e em todas as áreas de 
actividade económica e social, deverá ser norteada por critérios de defesa do interesse 
público, de melhoria da qualidade de vida das populações, de promoção do bem-estar 
social e de preservação do ambiente e dos equilíbrios naturais;

2. Saúda a comunicação da Comissão relativa à União da Inovação como iniciativa 
emblemática no quadro da Estratégia UE2020 para o crescimento e o emprego e salienta 
a importância de evitar os erros, na aplicação da Estratégia UE2020, do anterior período 
estratégico de 10 anos;

3. Sublinha que o conceito de inovação tem um carácter multidimensional, abarcando, para 
além da investigação científica e do desenvolvimento experimental e tecnológico (a trave-
mestra em que se apoia a inovação), também o desenvolvimento de novos processos, 
metodologias, modelos organizacionais e comportamentos;

4. Salienta que as áreas da defesa do ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar 
estão entre aquelas em que se revela mais necessário um incremento dos esforços de 
inovação, envolvendo um reforço da base científica e tecnológica actualmente existente; 
sublinha que os futuros programas de investigação e de inovação da UE deverão 
contemplar estas áreas de forma adequada; para este efeito, realça a necessidade de se 
adoptar uma abordagem transectorial baseada na capacidade de resistência dos 
ecossistemas;

5. Considera como exemplos de domínios prioritários a serem alvo de um esforço acrescido 
ao nível do desenvolvimento de capacidades nos domínios da Ciência, da Tecnologia e da 
Inovação (CT&I): a eficiência na utilização dos recursos; a escassez de recursos; a 
regeneração dos ecossistemas, a recuperação e reciclagem de resíduos; as alterações 
climáticas, a desertificação e os riscos de catástrofes naturais; a conservação da natureza e 
da biodiversidade; a qualidade e a segurança alimentares; as alterações demográficas; as 
novas epidemias;

6. Considera que o investimento no desenvolvimento e o reforço das capacidades em matéria 
de CT&I, mais do que um meio para a mera valorização de ideias inovadoras susceptíveis 
de serem transformadas em produtos e serviços a lançar no mercado, constitui um meio 
necessário para ajudar a responder a vários dos problemas e desafios com que a 
Humanidade hoje se confronta;

7. Insiste em que a inovação tem de constituir um elemento-chave das políticas públicas em 
áreas como o ambiente, a água, a energia, os transportes, as telecomunicações, a saúde e a 
educação; salienta a importância de se promover a difusão e a absorção transversais da 
inovação no sector público, nas empresas privadas e, em especial, nas pequenas e médias
empresas;
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8. Convida a Comissão a mobilizar os recursos dos fundos do Quadro Estratégico Comum 
de Financiamento da Investigação e Inovação da UE para garantir a implementação das 
infra-estruturas de investigação de ciências médicas e biológicas, como serviço público 
de investigação e desenvolvimento orientado para uma melhor qualidade de vida dos 
cidadãos e como forma de progredir no sentido de uma sociedade baseada no 
conhecimento e com capacidade para enfrentar os desafios sociais na Europa;

9. Considera que o impulso acrescido às políticas de inovação deve constituir uma 
oportunidade para a modernização e o reforço dos serviços públicos num conjunto de 
sectores da vida económica e social, quer nos domínios já existentes, quer em domínios 
emergentes, promovendo a sua qualidade e eficiência, a criação de emprego, o combate à 
pobreza e à exclusão social, bem como a coesão económica, social e territorial;

10. Relembra que, em áreas como as do ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar, 
as instituições públicas de investigação e desenvolvimento (I&D) desempenham um papel 
insubstituível no apoio ao delinear de políticas públicas sectoriais, na avaliação, 
minimização e gestão de riscos públicos, na certificação, normalização e regulamentação, 
entre outras missões de capital importância que importa reconhecer e salvaguardar; 

11. Toma nota das conclusões do Painel Europeu de Inovação de 2009, segundo as quais a 
crise económica e financeira está a ter um impacto desproporcionado em diferentes países 
e regiões, o que mina o objectivo da convergência; assinala com preocupação que os 
actuais constrangimentos orçamentais impostos aos Estados-Membros podem resultar em 
maiores restrições ao investimento em CT&I, cujos efeitos poderão ser muito negativos; 
partilha da opinião de que a iniciativa “União da Inovação” deve envolver todos os 
Estados-Membros e todas as regiões e que se deve evitar uma “divisão da inovação” entre 
os países e as regiões que mais inovam e os outros; 

12. Considera que uma melhor coordenação de esforços no domínio da CT&I não deverá 
implicar um desinvestimento, ou um sub-investimento, na capacidade científica instalada 
em determinados países ou regiões em detrimento de outros, devendo, sim, significar o 
investimento no progresso de uma base robusta e coerente de I&D nos diferentes países e 
regiões, que tenha em conta as suas especificidades e graus diversos de desenvolvimento, 
como condição para se promoverem sinergias benéficas e uma cooperação profícua; 

13. Realça o papel crucial dos Fundos Estruturais na promoção dos investimentos em CT&I; 
considera que o Fundo Social Europeu e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
têm um papel fulcral, respectivamente, na formação e qualificação dos trabalhadores no 
domínio da inovação e no financiamento de estratégias regionais de inovação susceptíveis 
de terem impactos positivos no território, na melhoria das condições de vida das 
populações, na promoção da equidade e do bem-estar social e na preservação do 
ambiente; sublinha a importância do reforço da política e dos objectivos da coesão, tendo 
a inovação como um dos seus elementos fulcrais, no âmbito do quadro financeiro pós-
2013;

14. Sublinha a necessidade de simplificar o acesso a programas da UE, de os coordenar 
melhor e de aumentar o seu efeito impulsionador do investimento do sector privado; 
salienta que o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional deve ser plenamente 
aproveitado, a fim de desenvolver as capacidades de investigação e inovação em toda a 
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Europa;

15. Saúda as “Parcerias Europeias de Inovação”, destinadas a aumentar e a coordenar 
investimentos em I&D, bem como a melhorar o planeamento dos contratos públicos, em 
ordem a acelerar a introdução de inovações no mercado; sublinha, contudo, que as 
políticas em matéria de contratos públicos devem ser concebidas, não para substituir os 
mercados privados, nem para distorcer a concorrência, mas para os impulsionar, 
estimulando a difusão da inovação e mantendo, ao mesmo tempo, os mercados abertos a 
novos caminhos;

16. Frisa que a inovação e a I&D devem ser financiadas, sobretudo, por capitais privados; 
saúda as medidas anunciadas pela Comissão para melhorar o mercado dos capitais de 
risco;

17. Congratula-se com a proposta da Comissão para o desenvolvimento de instrumentos 
financeiros destinados a promover um grande aumento do investimento privado na 
investigação e inovação até 2014; saúda a proposta de colaboração com o Banco Europeu 
de Investimento, com intermediários financeiros nacionais e com investidores privados 
para a elaboração de propostas que abordem as lacunas críticas do mercado, incluindo as 
dos capitais de risco para empresas de crescimento acelerado, do financiamento com 
partilha de riscos para investimentos em projectos de I&D e dos empréstimos destinados 
a PME inovadoras e de crescimento acelerado;

18. Sublinha a necessidade de se eliminar os obstáculos com que se continuam a debater as 
empresas inovadoras e dinâmicas, franqueando-lhes um melhor acesso ao financiamento 
de risco imediato, particularmente no caso das PME; reconhece que um mercado interno 
funcional é o estímulo mais importante à inovação na UE;

19. Assinala que a existência de sistemas de CT&I robustos e eficazes é indissociável da 
existência de sistemas de ensino público inclusivos e de qualidade em todos os 
Estados-Membros, que estimulem o acesso de todos, sem discriminações, aos mais 
elevados graus de ensino; considera que deverá ser dada uma atenção especial às áreas 
das ciências e das engenharias, do ambiente e da saúde; salienta que, em algumas dessas 
áreas, em vários países, anos de desinvestimento ou de sub-investimento conduziram a 
uma situação de franca carência de pessoal especializado, incluindo técnicos e 
investigadores, que urge inverter; 

20. Defende que o avanço do conhecimento e das suas múltiplas aplicações não dispensa uma 
avaliação aberta e participada das implicações nos planos ético, social e político de tais 
aplicações; alerta para a necessidade de promover e difundir a cultura científica na 
população em geral; 

21. Considera que devem ser apoiadas as iniciativas que visem a promoção do diálogo 
científico e a difusão de resultados junto de um público o mais vasto possível, para além 
da comunidade científica, valorizando, assim, o papel da sociedade civil na investigação;

22. Considera que o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação deverão ser tidos 
em conta na definição das políticas de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento; 
salienta que, mais do que apenas exportar tecnologia, a UE deverá desenvolver uma 
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cooperação genuína, que promova a incorporação do conhecimento local, a capacitação e 
o desenvolvimento de soluções para os problemas específicos dos países em 
desenvolvimento;

23. Sublinha que uma abordagem coordenada a nível europeu poderá ser razoável, se a 
existência de economias de escala e a dimensão do valor acrescentado da UE puderem ser 
verificadas através da realização de um estudo de impacto; salienta a necessidade de uma 
coordenação mais clara e eficaz entre as políticas dos Estados-Membros e as políticas da 
UE, sempre que se trate de evitar a onerosa duplicação e sobreposição de processos em 
matéria de I&D, razão por que apoia as medidas destinadas a suprimir os obstáculos à 
mobilidade e às actividades de investigação além-fronteiras;

24. Salienta a necessidade de desenvolver indicadores que acompanhem os progressos no 
domínio da política de inovação e permitam uma avaliação do desempenho das medidas 
políticas em vigor, seguindo o exemplo do painel da União sobre a Investigação e a 
Inovação; saúda a proposta para o acompanhamento dos progressos da inovação nos 
Estados-Membros no quadro do “semestre europeu”;

25. Considera que a ausência de uma patente comunitária coloca dificuldades à inovação, 
impedindo os jovens que pretendem inovar de procurar parceiros para desenvolver, 
financiar, produzir e vender as suas soluções mais inovadoras; sublinha que um regime 
único para a patente comunitária permitiria que os pedidos de patentes fossem mais 
rápidos e económicos para as empresas com ideias inovadoras e facilitaria a resolução de 
litígios, possibilitando de igual modo que a Europa concorresse verdadeiramente no 
mercado global; apela, portanto, a uma cooperação reforçada neste domínio e insta todos 
os Estados-Membros a aderirem a esses esforços;

26. Salienta que as normas interoperáveis podem contribuir positivamente para o crescimento 
e para a concorrência, especialmente se forem adoptadas pelo mercado e não impostas do 
topo para a base; considera, pois, que uma regulamentação "inteligente" por meio de 
normas pode ser um elemento fundamental de incentivo à inovação, caso os regulamentos 
e as normas se revelem proporcionados, preparados para o futuro, "neutros" do ponto de 
vista tecnológico e sejam concebidos de uma forma que estimule mais inovação;

27. Salienta que, em alguns sectores, como o da saúde, os resultados da investigação 
propiciaram a inovação sempre que a ciência o permitiu e considera, por esse motivo, que 
o pessimismo da Comissão a respeito da inovação é, em muitos casos, injustificado;

28. Tendo em conta que a inovação está, em geral, intimamente associada ao mercado e se 
desenvolve através de canais não formais, entende que a UE deve aperfeiçoar os seus 
métodos de avaliação para reflectir o facto de não ser possível utilizar os mesmos 
critérios para avaliar todos os domínios; 

29. Lamenta que os protocolos de inovação estejam sujeitos a longos processos burocráticos 
de aprovação, que retardam a inovação, limitam a competitividade do mercado da UE e 
impedem o desenvolvimento de conhecimento científico na comunidade médica, adiando 
os benefícios para os pacientes;

30. Insta a Comissão e os Estados-Membros a definirem e a aplicarem quadros políticos 
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destinados a estimular o rápido acesso dos utilizadores a inovações de valor em toda a 
UE, assegurando que as inovações recém-descobertas possam efectivamente chegar aos 
potenciais utilizadores finais em prazos razoáveis;

31. Salienta a importância de se dar prioridade à revisão da Directiva relativa aos ensaios 
clínicos em diálogo com investigadores, com o objectivo de instituir um quadro 
regulamentar melhorado para desenvolver medicamentos e comparar tratamentos 
alternativos com medicamentos na investigação clínica (como determinam as Conclusões 
do Conselho relativas à inovação e à solidariedade nos medicamentos, aprovadas em 
Bruxelas, em 6 de Dezembro de 2010);

32. Salienta a grande importância de se utilizar os novos conhecimentos para criar novas e 
melhores formas de prevenir, detectar e tratar o cancro, promovendo mecanismos rápidos 
de disponibilização dessas descobertas aos pacientes;

33. Insta a Comissão Europeia a seguir a recomendação do Grupo de Peritos sobre a 
Avaliação Intercalar do Sétimo Programa-Quadro, quando este solicita que se considere a 
possibilidade de prever uma moratória sobre os novos instrumentos, até que os
instrumentos já existentes estejam suficientemente desenvolvidos e devidamente 
avaliados, e se tomem precauções para evitar a proliferação confusa de instrumentos;

34. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento Europeu uma avaliação externa dos 
instrumentos de inovação criados no âmbito do Sétimo Programa-Quadro, como as 
plataformas e as Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC) europeias, cuja avaliação deve 
abranger actividades, convites para a apresentação de propostas, projectos e resultados 
inovadores (caso existam), a par do contributo económico proveniente de financiamentos 
públicos e privados.



PE458.493v02-00 8/8 AD\860989PT.doc

PT

RESULTADO FINAL DA VOTAÇÃO EM COMISSÃO

Data de aprovação 16.3.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

47
0
8

Deputados presentes no momento da 
votação final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, 
Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, 
Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta 
Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan 
Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, 
Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, 
Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, 
Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste 
Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, 
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore 
Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis

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

João Ferreira, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill 
Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Anna 
Záborská


