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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. Solicita que o Quadro Estratégico Comum seja coerente com a política industrial e 
promova a coordenação entre os programas de investigação e inovação e os fundos de 
coesão, mas não em detrimento dos recursos afectados aos fundos;

2. É de opinião que, nos domínios da investigação e inovação, a União Europeia está a ser 
ultrapassada por economias maiores, como os EUA e o Japão, bem como por economias 
emergentes de enorme dimensão, como a China; incentiva a Comissão a propor um 
Quadro Estratégico Comum que venha assegurar uma utilização eficaz dos fundos da UE 
em investigação e inovação; considera que, para desenvolver mais a educação, a 
investigação e a inovação, e para a consecução do objectivo de investir na investigação e 
desenvolvimento 3% do PIB, é necessário adoptar uma abordagem mais integrada;

3. Apela a que o Quadro Estratégico Comum promova a simplificação administrativa, 
mediante a definição de um conjunto de regras mais uniforme aplicável a todos os 
participantes em programas de investigação e inovação da UE; concorda com a ideia da 
Comissão de que as normas europeias constituem um passo importante para fazer com que 
os resultados da investigação cheguem ao mercado e para a validação de tecnologias e que 
elas só podem desempenhar esse papel determinante se acompanharem o desenvolvimento 
tecnológico e os ciclos cada vez mais rápidos de desenvolvimento de produtos;

4. Salienta o papel que a normalização pode desempenhar na promoção da investigação e da 
inovação, contribuindo para a competitividade e oferecendo maior segurança aos 
consumidores; solicita por isso que a importância atribuída à normalização constitua um 
dos critérios de avaliação dos programas;

5. Acredita que a inovação e a criatividade são fundamentais para a recuperação económica e 
que não se pode subestimar a importância da tarefa de converter os avanços científicos e 
tecnológicos conseguidos pela União em novos produtos e serviços; espera que sejam 
afectados fundos suficientes e se façam novos investimentos com o objectivo de criar um 
verdadeiro mercado único do conhecimento que atraia mais empresas e empresários 
propensos à inovação, crie novos empregos de alto valor acrescentado e responda aos 
grandes desafios sociais;

6. Sublinha a importância da criação de redes de excelência e da integração das políticas da 
UE e das estratégias lançadas pelos Estados-Membros, através do reforço do papel dos 
governos regionais e locais; considera que a gestão comum dos recursos financeiros dos 
Estados-Membros afectados à investigação e inovação geraria um maior valor 
acrescentado em termos de resultados, criando novas oportunidades de financiamento de 
grandes projectos estratégicos;

7. Recomenda que o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia seja plenamente integrado 
no Quadro Estratégico Comum, com vista à criação de um centro europeu de excelência 
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empresarial e industrial, capaz de competir com a investigação académica de nível 
mundial no desenvolvimento e promoção das competências em matéria de inovação e da 
competitividade da UE e, simultaneamente, responder ao problema da fuga de cérebros, 
atrair talentos internacionais e investir na economia do conhecimento;

8. Realça a importância de promover a criação de parcerias público-privadas; solicita a 
simplificação da ITC, no sentido de evitar a concentração de avultados recursos 
financeiros num número reduzido de projectos, bem como a simplificação das normas 
aplicáveis aos auxílios estatais, com total transparência e através de mecanismos de 
controlo eficazes e não burocráticos, para que a inovação não seja entravada por processos 
morosos;

9. Apela a que o poder de compra do sector público seja libertado para estimular a inovação 
através dos contratos públicos, incluindo os contratos pré-comerciais, que podem habilitar 
as autoridades públicas a partilhar os riscos e benefícios com os fornecedores, sem 
envolver auxílios estatais; salienta a importância de que as autoridades contratantes 
respeitem a confidencialidade de soluções inovadoras – principalmente em termos de 
know-how – apresentadas pelas empresas candidatas; propõe que a regulamentação 
relevante relativa a contratos públicos e da administração pública seja simplificada e 
tornada mais flexível; apela à adopção de uma política voluntarista, através do apoio e da 
formação profissional, em matéria de segurança jurídica para as autoridades públicas e os 
fornecedores que desejem apostar em soluções inovadoras;

10. Insta a Comissão a proceder a uma auditoria financeira das prioridades orçamentais da UE 
para o próximo Quadro Financeiro e a dar prioridade aos projectos de valor acrescentado 
europeu capazes de aumentar a competitividade e a integração da UE nas áreas da 
investigação, conhecimento e inovação;

11. Saúda a intenção da Comissão de melhorar o enquadramento das empresas em matéria de 
inovação, em particular, nas áreas dos direitos de propriedade intelectual e da criação da 
patente da UE, assim como da legislação europeia relativa à normalização; sublinha a 
necessidade de o regime dos direitos de propriedade intelectual assegurar um equilíbrio 
entre a exploração e a transferência de tecnologia e o acesso aos respectivos resultados, 
bem como a sua rápida difusão; considera que deve ser concedida uma ajuda para registo 
de patentes às empresas inovadoras em fase de arranque, designadamente através do 
estabelecimento da patente europeia;

12. Está convencido de que as despesas públicas afectas à investigação e à inovação devem 
ser objecto de uma avaliação qualitativa no âmbito do cálculo das despesas públicas 
durante a avaliação intercalar dos objectivos orçamentais de médio prazo;

13. Considera, portanto, que a Comissão Europeia e os Estados-Membros devem reconhecer a 
importância das PME no impulso à inovação na Europa; destaca a necessidade de mais 
medidas de apoio às actividades de investigação das PME e para facilitar a sua 
participação em programas de investigação e inovação da UE com a devida informação; 
considera que a Comissão deve melhorar o acesso ao financiamento e atribuir uma parte 
do orçamento destinado à investigação a pequenos operadores, pequenas instituições de 
investigação, pequenas e microempresas de investigação e PME geridas por mulheres e 
jovens empresários, premiando assim a criação de redes ou agrupamentos;
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14. Solicita que se testem modalidades novas e inovadoras de financiamento, tais como 
obrigações-projecto da UE e cupões para a inovação na UE, o que permitiria às empresas 
aplicar estes recursos directamente em centros de investigação acreditados; considera que 
os referidos cupões não deverão ficar sujeitos a declaração, porquanto a sua utilização será 
certificada pelos centros onde forem descontados; considera que os centros de acreditação 
podem ser criados numa base nacional ou regional e validados por um organismo europeu 
como, por exemplo, o CCI;

15. Recomenda recompensar a participação de fundos de capital de risco e de entidades não 
UE nos projectos;

16. Sublinha a necessidade de simplificar os procedimentos e garantir a flexibilidade dos 
mecanismos contidos neste esquema, para que o mesmo possa acompanhar as mudanças 
globais e para permitir a actualização das prioridades políticas;

17. Considera que as sinergias entre administrações nacionais e regionais, universidades, 
centros de investigação, companhias, PME e sociedade civil são fundamentais para o êxito 
do alinhamento da investigação com as necessidades da sociedade; salienta a necessidade 
de desenvolver um sistema que incentive activamente a mobilidade dos investigadores e 
cientistas entre universidades e centros académicos europeus, assim como de facilitar o 
reconhecimento mútuo das suas qualificações profissionais e de garantir a portabilidade 
das suas pensões; sublinha que isso estimularia a partilha do conhecimento e seria 
altamente benéfico para a inovação e a emergência de uma economia europeia baseada no 
conhecimento;

18. Solicita o reforço do papel do Centro Comum de Investigação (CCI) enquanto fornecedor 
interno de análises científicas e económicas para a política de desenvolvimento no quadro 
da Estratégia Europa 2020; considera que o contributo do CCI para a inovação, no âmbito 
do Programa Quadro, deve incluir uma cooperação reforçada com a indústria.

19. Considera que, tendo em conta que a UE é o maior mercado do mundo e que a 
incorporação intensiva de conhecimento na economia mundial está a aumentar cada vez 
mais, é necessário que os diferentes instrumentos da UE na área da investigação e da 
inovação sejam continuamente adaptados à evolução do mercado, tendo em consideração 
a perspectiva dos consumidores;

20. Propõe que a Comissão defina padrões de referência para aferir o desempenho e os 
progressos realizados por todos os diferentes instrumentos da UE do domínio da 
investigação e inovação; entende que é necessário reforçar a disseminação da informação 
e dos resultados obtidos no âmbito dos diferentes programas e projectos de financiamento, 
a fim de melhorar a compreensão do processo de inovação e colmatar o fosso entre os 
cidadãos europeus e o desenvolvimento científico e tecnológico;

21. Solicita a simplificação e a racionalização das regras e procedimentos no meio envolvente 
do Espaço Europeu da Investigação (EEI), tendo em conta os numerosos instrumentos 
existentes;

22. Recorda que o objectivo de canalizar 3% do PIB para a I&D assenta numa repartição da 
despesa entre os sectores privado (2 %) e público (1 %), respectivamente; observa que as 
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despesas de investigação do sector privado apresentam ainda muitas insuficiências 
específicas que só será possível colmatar através de uma adaptação do quadro 
regulamentar das PME; apoia, em particular, o trabalho da Comissão sobre o 
desenvolvimento de um novo indicador principal baseado na prestação efectiva de 
serviços da inovação, visto que um tal instrumento será mais elucidativo do que a aferição 
do desempenho em função de objectivos quantitativos;

23. Saúda o Programa SBIR (“Small Business Innovation Research”) da UE, cujo objectivo é 
identificar desafios de ordem tecnológica no sector público e a financiar projectos de I&D, 
a fim de desenvolver novas soluções para problemas, quer antigos, quer emergentes;
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