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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a investigação e a inovação são cruciais para dar resposta aos desafios 
mundiais e que a inovação pode ser abordada de forma muito eficaz a nível regional ou 
local;

2. É sua convicção que o empenho por parte dos dirigentes políticos é tanto uma condição 
prévia necessária à política de investigação e inovação, como um instrumento de reforço 
da mesma; exorta, nesta perspectiva, ao estabelecimento de um quadro político 
estratégico para a investigação e inovação, ajustado à luz do progresso, das novas 
informações e da alteração das condições e coerente com os objectivos e prioridades 
nacionais definidos para o desenvolvimento económico e social;

3. Constata com satisfação que, para o período 2007-2013, no âmbito dos Fundos 
Estruturais, foram atribuídos 86 mil milhões de euros à inovação (25% do montante 
total), dos quais 50 mil milhões de euros foram atribuídos às principais actividades de 
investigação e desenvolvimento tecnológico (I&D), o que corresponde ao orçamento total 
do Sétimo Programa-Quadro de Investigação (7.º PQ);

4. Entende que o impacto dos fundos afectados poderá ser mais eficaz graças ao recurso 
complementar a políticas de investigação e inovação regionais, bem como a uma melhor 
coordenação entre as mesmas, tanto a nível da EU, como a nível regional e local; exorta a 
Comissão a votar particular atenção à referida coordenação e encoraja os 
Estados-Membros a adoptarem novas medidas visando uma cooperação transnacional 
eficaz, nomeadamente o desenvolvimento de estratégias regionais ou nacionais coerentes 
para lograr sinergias;

5. Entende que uma cultura administrativa promotora da cooperação trans-sectorial e do 
diálogo permanente entre as diferentes comunidades de políticas contribui para o reforço 
da coerência das políticas;

6. Considera - reconhecendo embora que os programas comunitários como os Fundos 
Estruturais, o 7.º PQ e o PIC se distinguem em termos de prioridades, mecanismos e 
gestão - que normas, procedimentos e práticas diversas criam obstáculos desnecessários a 
uma eficaz implementação; exorta a uma abordagem mais harmonizada (das regras de 
elegibilidade, das tabelas de preços unitários, dos montantes fixos, etc.), a uma melhor 
coordenação (dos calendários relativos aos convites à apresentação de propostas, das 
áreas temáticas e dos tipos de convites, etc.) e a um maior intercâmbio de informações 
entre os diferentes programas; considera ser claramente necessário dispor de mais 
conhecimentos especializados a nível regional no tocante ao pedido de financiamento 
comunitário, aos procedimentos administrativos e financeiros, à gestão dos fundos e à 
engenharia financeira; exorta, a este respeito, a Comissão a agir como facilitador e a 
fornecer uma orientação comum sobre as oportunidades de financiamento comunitário 
através de notas de orientação ex-ante;
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7. Considera - atendendo a que os órgãos responsáveis pela execução dos instrumentos 
relevantes da UE existem a diferentes níveis (supranacional, nacional e subnacional) e 
assentam em diferentes fundamentos (por exemplo, coesão vs. excelência) - que garantir 
uma verdadeira coerência das políticas constitui um desafio de envergadura, 
nomeadamente “no terreno”, em que os instrumentos da UE se combinam com as 
políticas nacionais e regionais;

8. Observa que as verdadeiras sinergias do ponto de vista do beneficiário directo do 
financiamento dependem da capacidade organizativa e estratégica do beneficiário de 
combinar o apoio a título dos diferentes instrumentos da UE; exorta os actores regionais a 
criarem estratégias regionais susceptíveis de facilitar a combinação do financiamento; 
solicita, por conseguinte, à Comissão que avalie a possibilidade de propiciar apoio 
especializado adicional através de um “manual do utilizador”, bem como meios que 
permitam o intercâmbio de boas práticas;

9. Exorta as autoridades regionais e locais a uma melhor utilização dos FE, para 
desenvolver a capacidade de investigação, conhecimento e inovação nas respectivas 
regiões, criando, por exemplo, infra-estruturas de investigação que as tornem aptas a 
participar nas actividades de investigação e inovação da UE; convida as regiões a 
definirem prioridades de I&D que complementem as actividades do 7.º PQ;

10. Exorta a Comissão a simplificar a burocracia no contexto do 7.º PQ e do PCI, a fim de 
reforçar os efeitos das sinergias com os Fundos Estruturais e de assegurar uma análise, a 
nível regional, do potencial e das necessidades em matéria de investigação e inovação, 
bem como uma análise das inter-relações com outros instrumentos nos estudos de 
avaliação de cada um dos três instrumentos, a fim de poder prestar orientações comuns;

11. Apoia o reforço da colaboração entre os pontos de contacto nacionais do 7.º PQ, os 
gestores dos programas de I&D e as agências de inovação, por forma a que os diferentes 
aspectos ou fases dos programas de investigação e inovação sejam financiados por 
diferentes fontes; recomenda uma mais estreita cooperação entre a Rede Europeia de 
Empresas e as autoridades de gestão dos Fundos Estruturais, bem como uma relação mais 
estreita entre a iniciativa em prol dos mercados piloto na Europa, as plataformas 
tecnológicas e os roteiros tecnológicos regionais;

12. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a atribuírem um maior volume de 
financiamento a título dos FE às actividades de investigação e inovação - em particular às 
inovações sustentáveis - a reforçarem as capacidades de investigação e a apoiarem, em 
particular,  os “clusters” regionais de inovação de conhecimento intensivo e as novas  
comunidades de conhecimento e inovação; exorta ao desenvolvimento sustentado de 
quadros estratégicos regionais de investigação para a inovação, em colaboração com o 
sector privado, as universidades e os institutos de investigação;

13. Assinala que a investigação e inovação, nomeadamente no que respeita ao 
desenvolvimento de um nível de emissões de carbono baixo ou nulo e às economias de 
energia, revestem importância crítica para dar resposta aos desafios mundiais, 
designadamente às alterações climáticas e à segurança do aprovisionamento energético, 
bem como para promover a competitividade a nível regional e local;



AD\808948PT.doc 5/6 PE431.061v02-00

PT

14. Exorta a Comissão a assegurar que o próximo programa para a investigação e inovação 
seja elaborado tendo em vista o reforço das sinergias entre os Fundos Estruturais e os 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (7.º PQ, PCI);

15. Entende que o facto de o financiamento misto entre os Fundos Estruturais e os 
Programas-Quadro não ser permitido impede as regiões de usarem simultaneamente 
ambos os instrumentos, e que a eficácia de processos estratégicos “ascendentes” tanto a 
nível regional, como nacional poderia contribuir para eliminar lacunas e sobreposições de 
financiamento a título dos FS, do 7.º PQ e do PCI);  exorta, ainda, a um planeamento a 
longo prazo a nível regional, a fim de lograr sinergias decorrentes de complementaridades 
temáticas entre os instrumentos de financiamento.
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