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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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. Salienta que o apoio aos empresários enquanto força motriz da inovação na Europa é uma 
condição prévia necessária para o eficaz funcionamento de um mercado interno 
competitivo, baseado na eliminação dos entraves ao comércio e num elevado nível de 
protecção dos consumidores e de coesão social;  

2. Lamenta, neste contexto, a falta de um verdadeiro mercado interno da inovação na União 
Europeia e convida a Comissão e os Estados-Membros a coordenar esforços nesta área, 
nomeadamente no que diz respeito a um acordo a curto prazo sobre uma patente europeia 
e um sistema unificado de resolução de litígios em matéria de patentes, e salienta a 
importância da normalização para o desenvolvimento de produtos inovadores;

3. Salienta a importância de uma política da inovação com uma ampla base de apoio, que 
exija o investimento nas pessoas e nas competências, que tenha em conta as inovações 
produto da investigação, bem como estratégias de inovação orientadas para a procura; 
sublinha que a política de inovação da UE deve promover a inovação que vá ao encontro 
das necessidades dos utilizadores e da sociedade, bem como as mais recentes inovações 
em matéria de serviço; 

4. Sublinha a importância estratégica das tecnologias facilitadoras essenciais para a inovação 
em matéria de processos, produtos e serviços, bem como para a transição para uma
economia baseada no conhecimento e com baixas emissões de CO2; apoia as linhas de 
orientação apresentadas pela Comissão na sua comunicação COM(2009)0512 tendo em 
vista o desenvolvimento de um quadro de política industrial para as tecnologias 
facilitadoras essenciais e associa-se ao apelo que a Comissão lança aos Estados-Membros
para que procurem um consenso quanto à importância da utilização das tecnologias 
facilitadoras essenciais na UE;

5. Sublinha que a política de inovação deve ser coordenada com outras políticas da UE e 
nacionais (incluindo as políticas industrial, ambiental e dos consumidores), tendo em 
conta que as abordagens identificadas devem ter flexibilidade suficiente para serem 
adaptadas às diferentes circunstâncias nacionais e regionais;

6. Apela à Comissão para que estabeleça novos indicadores da inovação, nomeadamente 
relacionados com aspectos não tecnológicos, que se adaptam melhor às economias de 
serviços cada vez mais baseadas no conhecimento;

7. Pede aos Estados-Membros que, complementarmente a medidas ligadas à oferta, utilizem 
os concursos públicos para encorajar a procura de produtos e serviços inovadores, 
melhorando simultaneamente a qualidade dos serviços públicos; salienta que as entidades 
adjudicantes devem incluir a inovação como um dos objectivos dos seus programas de 
aquisições; 
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8. Chama a atenção para o facto de a inovação estar primordialmente vocacionada para
responder às necessidades dos consumidores e do mercado; nesta perspectiva, solicita à 
Comissão que assegure um melhor reconhecimento do predomínio das exigências dos 
consumidores enquanto força motriz da inovação;

9. Exorta os Estados-Membros a aumentar as verbas destinadas à I&D, de modo a permitir a 
concretização do objectivo estabelecido em Barcelona, em 2002, de consagrar 3% do PIB 
à I&D até 2010; salienta a importância de, em tempos de crise económica, se financiar a 
investigação e a inovação, pois, a longo prazo, tal acabará por potenciar a criação de 
empregos;

10. Lamenta que os esforços de simplificação dos instrumentos de investigação e inovação da 
União Europeia não tenham sido coroados de êxito e que os procedimentos continuem a 
ser demasiado complexos e demorados, factores que dificultam particularmente a 
participação das PME nestes programas; 

11. Sublinha a necessidade de uma maior coordenação do trabalho dos Comissários 
envolvidos na política de inovação e domínios conexos de modo a diminuir a 
fragmentação dos instrumentos da política de inovação da União Europeia. 
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