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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. Sublinha que o mercado interno europeu contribui para a inovação e que o progresso no 
sentido duma União da Inovação, sustentado por iniciativas coordenadas da Comissão e 
um forte empenho dos Estados-Membros, irá gerar novas oportunidades para as empresas 
- em particular, as PME inovadoras - e apoiar fortemente a criação de empregos, além de 
proporcionar um crescimento económico novo e sustentável e responder às necessidades 
sociais dos consumidores e cidadãos da UE; saúda a ampla abordagem estratégica da 
Comissão - que combina instrumentos baseados na oferta e na procura com instrumentos 
horizontais e sectoriais - e exorta a Comissão a iniciar um diálogo aberto com as partes 
interessadas pertinentes;

2. Sublinha a necessidade de incrementar, estimular e assegurar o financiamento da I&D e 
da inovação na UE; em particular, sublinha a necessidade de as PME e as microempresas 
poderem dispor de recursos financeiros acessíveis aumentando as possibilidades de 
participação em diferentes projectos de inovação; sublinha a necessidade de eliminar os 
obstáculos ao funcionamento transfronteiras dos fundos de capitais de risco, no âmbito 
dum quadro regulamentar europeu, e de facilitar a entrada na bolsa das empresas 
inovadoras; insta a Comissão a tomar medidas adequadas para melhorar o funcionamento 
dos programas de financiamento da UE, concedendo benefícios às empresas que 
promovam projectos inovadores e simplificando os complexos procedimentos 
administrativos; lamenta, em particular, a falta de financiamento para os instrumentos 
essenciais de investigação, inovação e desenvolvimento já aprovados, como o Plano para 
as Tecnologias Energéticas Estratégicas (Plano SET) e o Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação (PCI); insta a Comissão a facilitar o acesso das PME e das 
microempresas que adoptarem abordagens inovadoras;

3. Defende veementemente um plano de acção de inovação ecológica centrado nas PME e 
nas microempresas das regiões urbanas, rurais e remotas; realça que a inovação na 
tecnologia ecológica oferece a oportunidade de acelerar a mudança para uma economia 
mais sustentável e que normas elevadas de protecção social, ambiental e dos 
consumidores servirão de incentivo às empresas e ao sector público no desenvolvimento 
de soluções inovadoras para a prestação de serviços públicos; exorta a Comissão a tomar 
em consideração tudo isto aquando da elaboração da versão definitiva da Lei do Mercado 
Único;

4. Sublinha a importância de acelerar a simplificação dos complexos procedimentos 
administrativos de candidatura a apoio dos programas de investigação e inovação da UE, a 
fim de alargar a participação das empresas em projectos financiados pela União; faz notar 
que os procedimentos simplificados irão reforçar as capacidades das PME no que respeita 
à concepção de projectos e redacção de propostas, garantir a utilização eficaz dos fundos 
públicos e evitar o dispêndio de recursos em normas complexas, fardos administrativos e 
controlos desproporcionados;
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5. Realça o papel da normalização no desenvolvimento de produtos inovadores; considera 
que a prometida iniciativa da Comissão com vista a acelerar e modernizar a adopção de 
normas europeias - em particular, os ajustamentos requeridos pela dinâmica especial do 
sector das TIC - e a melhorar o acesso das PME às normas irá promover a inovação, 
permitindo às PME o acesso a novos mercados;

6. Salienta a importância de fontes alternativas de financiamento das empresas inovadoras 
envolvidas na I&D, em particular, para o financiamento de projectos que visam 
comercializar os resultados da I&D em colaboração com universidades e centros 
académicos; apoia, em particular, a criação de instrumentos de capitais de risco 
pan-europeus que reúnam investimento público e privado, a fim de criar um ambiente de 
financiamento mais eficaz com vista a um crescimento elevado e PME inovadoras e que 
incentive a Comissão a trabalhar com o BEI, o FEI e órgãos especializados dos 
Estados-Membros para fazer avançar este trabalho com carácter prioritário;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem os esforços empreendidos pelo sector 
público no sentido de adoptar abordagens inovadoras e lançar o novo programa de 
investigação sobre a inovação no sector público - por exemplo, nas áreas do e-governo, da 
saúde em linha e das adjudicações em linha - e difundir na administração pública as 
melhores práticas que permitirão reduzir a burocracia e adoptar políticas centradas nos 
cidadãos; sublinha a importância do sector público no reforço da confiança pública no 
mercado interno digital;

8. Insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a incentivarem 
a utilização das adjudicações em linha e, em especial, o recurso a adjudicações 
pré-comerciais, incluindo a contratação pública em conjunto e o aprovisionamento 
electrónico, prestando simultaneamente a devida atenção ao cumprimento das normas de 
protecção de dados, enquanto parte integrante da estratégia de inovação da UE; solicita à 
Comissão, em particular, como parte da revisão geral do quadro jurídico dos concursos 
públicos, que clarifique e simplifique as normas pertinentes e permita que as entidades 
adjudicantes façam um uso mais transparente das adjudicações pré-comerciais; Insta a 
Comissão e os Estados-Membros a incentivarem a inclusão transparente de critérios 
sociais, ambientais, inovadores e de comércio justo específicos e autênticos nos concursos 
públicos, sem prejudicar a participação activa das PME no processo de encontrar soluções 
novas e inovadoras e respeitando as normas de concorrência aplicáveis;

9. Exorta a Comissão a apresentar as propostas legislativas necessárias para a criação dum 
Mercado Único Digital em pleno funcionamento até 2015, já que isto permitiria melhorar 
significativamente as condições-quadro para a inovação; realça que as iniciativas têm de 
ser ambiciosas, em particular, em áreas essenciais como os direitos de autor, o comércio 
electrónico - incluindo a política dos consumidores para o comércio electrónico - e a 
utilização de informações do sector público;

10. Apoia fortemente o Programa de Investigação para a Inovação nas Pequenas Empresas da 
UE (SBIR) da Comissão - destinado a identificar desafios do sector público orientados 
para a tecnologia e financiar projectos de I&D destinados a desenvolver soluções novas 
para problemas tanto antigos como emergentes - e exorta a Comissão a concretizar isto 
com a maior prioridade;
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11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a colocarem no centro da política da inovação a 
realização do mercado interno, incluindo medidas destinadas a promover um Mercado 
Único Digital, já que isto irá oferecer aos consumidores melhores preços e mais qualidade, 
apoiar o desenvolvimento de produtos inovadores, impulsionar a criação de emprego na 
UE e criar novas oportunidades de crescimento da UE nos mercados-piloto;

12. Congratula-se com a intenção da Comissão de melhorar as condições gerais em que as 
empresas poderão inovar, em especial no que respeita aos direitos de propriedade 
intelectual e ao desenvolvimento da patente UE;

13. Apoia a vontade da Comissão de dar vida à propriedade intelectual que é negligenciada; 
considera que uma forma de alcançar este objectivo pode ser a criação dum Fundo 
Europeu para as Patentes, o qual criaria grupos de patentes através dum sistema de 
licenças em benefício das empresas europeias, especialmente as PME inovadoras;

14. Salienta a importância duma patente europeia que funcione bem para a criação dum 
mercado interno da investigação e inovação;

15. Exorta os Estados-Membros a modernizarem os seus sistemas de educação, em particular, 
no domínio científico; encoraja uma maior consulta e parcerias mais estreitas entre as 
empresas e as universidades, a fim de assegurar que as qualificações adquiridas durante os 
estudos correspondem, o mais possível, às necessidades dos diversos sectores da 
economia; realça que é importante melhorar a atractividade das instituições de ensino 
superior europeias para os investigadores e, para esse fim, apoia a ideia de tornar 
permanente o sistema de bolsas europeu “Marie Curie”, já que este desempenha um papel 
essencial no incentivo à mobilidade de investigadores no seio da UE;

16. Lamenta que os profissionais académicos continuem a enfrentar obstáculos à livre 
circulação de trabalhadores, como os problemas relativos à portabilidade das pensões; 
realça a necessidade de desenvolver um sistema que incentive activamente a mobilidade 
dos investigadores e cientistas entre os centros académicos e as universidades da Europa; 
salienta que isto daria um incentivo à partilha de conhecimentos e seria bastante benéfico 
para a inovação e a emergência duma economia europeia baseada no conhecimento;

17. Está convicto de que a inovação e a criatividade são essenciais para a recuperação 
económica da UE e que não deve ser subestimada a importância de transformar as 
descobertas científicas e tecnológicas da UE em novos produtos e serviços; 

18. Recorda que o objectivo de 3% do PIB para a I&D é constituído por uma contribuição de 
2% do sector privado e uma contribuição de 1% do sector público; observa que as 
despesas de investigação do sector privado apresentam ainda muitas deficiências 
específicas que só será possível colmatar através de uma adaptação do quadro 
regulamentar das PME; em particular, apoia o trabalho da Comissão no sentido de 
desenvolver um novo indicador-chave baseado no desempenho da inovação real, dado que 
isto seria mais informativo do que medir o desempenho relativamente a objectivos 
quantificados;

19. Insiste na importância de concretizar, até 2014, um Espaço Europeu da Investigação que 
funcione bem, através da criação duma estrutura de governo predominante, do 
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alinhamento progressivo dos programas nacionais, da simplificação das normas 
administrativas e do aumento da mobilidade transfronteiras dos investigadores.



AD\861425PT.doc 7/7 PE456.879v03-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 22.3.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

36
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, 
Edvard Kožušník, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana 
Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

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

Damien Abad, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Ashley Fox, 
Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, 
Sylvana Rapti, Amalia Sartori

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) 
presente(s) no momento da votação final

Michael Gahler


