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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão Especial sobre os 
Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 
2013, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta 
de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com as iniciativas emblemáticas destacadas na Estratégia UE 2020; apela a 
uma ampla visão política do futuro da UE enquanto União competitiva, social e 
sustentável e sublinha a necessidade de realizar a coesão social, económica e territorial da 
União; sublinha que as iniciativas emblemáticas descritas na Estratégia UE 2020, na sua 
maioria relacionadas com as políticas na União no domínio da indústria, da investigação e 
da energia, requerem um apoio financeiro sólido, credível e duradouro por parte da União 
a fim de que esta possa cumprir os seus principais objectivos para 2020 e resolver o 
problema actual da fragmentação dos instrumentos europeus de financiamento; solicita, 
por conseguinte, que os montantes de referência para as iniciativas emblemáticas sejam 
incluídos no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para o período posterior a 2013;

2. Salienta a necessidade de assegurar, no próximo QFP, uma provisão financeira a longo 
prazo para os programas emblemáticos a longo prazo, tanto existentes, como novos, no 
domínio da competitividade para o crescimento e o desenvolvimento e, nomeadamente, 
para qualquer prossecução estratégica dos programas a longo prazo actualmente 
existentes; recorda que a sua execução requer uma monitorização e avaliação atentas, bem 
como uma flexibilidade e simplificação orçamental, a fim de obter melhores resultados no 
âmbito dos programas europeus; salienta a necessidade de analisar a utilização dos 
recursos financeiros da União do ponto de vista do valor acrescentado, nomeadamente 
através de uma melhor coordenação entre os orçamentos nacionais e o orçamento da 
União;

3. Salienta que os desafios a longo prazo relativos à competitividade e ao crescimento 
sustentável da UE devem ser traduzidos em recursos orçamentais, sem prejudicar o 
financiamento existente dos programas da UE em curso; salienta a importância da 
investigação, inovação, sociedade da informação e energia para dar resposta aos grandes 
desafios societais como o crescimento económico, as alterações climáticas, a escassez 
energética, a escassez de recursos, a saúde e o envelhecimento da população;

4. Considera que as despesas da UE devem concentrar-se em políticas que constituam uma 
mais-valia ao nível europeu, em consonância com os princípios da subsidiariedade, 
proporcionalidade e solidariedade; sublinha que as infra-estruturas no domínio da 
investigação, da energia e das TIC são exemplos de valor acrescentado europeu;

5. Insta a Comissão a reforçar a eficiência e a eficácia do conjunto dos próximos 
instrumentos financeiros, melhorando o controlo e as notificações sobre os indicadores 
qualitativos de desempenho;

6. Considera que é necessário garantir um financiamento adequado a fim de respeitar os 
compromissos assumidos pela UE no âmbito de acordos internacionais;
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Política energética 

7. Considera que o novo quadro financeiro plurianual deve reflectir as prioridades políticas e 
os objectivos da União em matéria de energia e alterações climáticas, como sublinhado 
em diversas resoluções do Parlamento Europeu, nomeadamente a resolução sobre uma 
nova estratégia energética para a Europa, 2011-20201 e, em particular, a resolução sobre a 
Estratégia UE 20202; salienta que a União precisa de ter uma visão a curto, médio e longo 
prazo para uma política energética eficiente e sustentável para 2050; observa que são 
necessários investimentos substanciais ao nível da infra-estrutura energética europeia a 
fim de não comprometer a realização dos objectivos da Estratégia UE 2020 e dos 
objectivos a longo prazo para 2050;

8. Solicita que a parte do orçamento da UE consagrada à energia seja aumentada e regista o 
potencial apresentado por outros instrumentos financeiros com verdadeiro valor 
acrescentado europeu para contribuir, de uma forma regionalmente equilibrada, para o 
financiamento de grandes projectos europeus prioritários nos casos em que, por exemplo, 
esses projectos não possam ser financiados por um mercado, bem como para reforçar o 
financiamento europeu consagrado às tecnologias no domínio das novas energias e das 
energias renováveis, à eficiência energética e às políticas e medidas de poupança de 
energia; afirma que estas últimas devem continuar a ser prioritárias, devem ser 
contempladas e apoiadas pelas futuras perspectivas financeiras da União e reduzir a 
necessidade de infra-estruturas energéticas suplementares e de instalações de produção no 
âmbito de toda e qualquer futura estratégia energética;

9. Salienta a necessidade de assegurar o financiamento a longo prazo a fim de desenvolver as 
tecnologias energéticas inovadoras e viáveis que serão necessárias a longo prazo e que são 
essenciais para um desenvolvimento sustentável e a abertura de novos mercados para a 
indústria da UE; solicita a aplicação imediata do Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET), que descreve acções concretas para a investigação 
no domínio das tecnologias energéticas limpas, sustentáveis, eficientes e de baixo 
carbono, que representam uma etapa importante do sistema energético da UE; solicita 
igualmente que o financiamento da UE seja orientado para projectos de pequena dimensão 
e descentralizados nesta área; insiste na necessidade de um apoio financeiro do sector 
público neste domínio; salienta a necessidade de aumentar os recursos financeiros 
consagrados à investigação, ao desenvolvimento tecnológico e às acções de demonstração 
no sector da energia a fim de pôr à disposição de todos uma energia limpa e a preços 
acessíveis;

10. Salienta a necessidade de maximizar o impacto do financiamento europeu, que deve 
desempenhar um papel de catalisador na mobilização, centralização e exploração dos 
recursos financeiros dos sectores público e privado destinados a infra-estruturas de 
interesse europeu, incluindo o Corredor de Gás Meridional e outras vias de diversificação 
do fornecimento de gás;

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de Novembro de 2010, sobre uma nova estratégia energética para a 
Europa, 2011-2020, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de Junho de 2010, sobre a Estratégia UE 2020, (P7_TA(2010)0223).
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Política industrial

11. Congratula-se com o facto de a Estratégia UE 2020 sublinhar a importância da política 
industrial para o crescimento sustentável, o bem-estar social e a prosperidade económica, 
e o emprego na Europa; solicita a elaboração de uma perspectiva abrangente para a 
indústria europeia em 2020, a fim de garantir que seja mantida e desenvolvida uma base 
industrial diversificada, competitiva, viável e de baixo carbono e que, por essa via, sejam 
criados postos de trabalho condignos e ecológicos; apoia vivamente a manutenção dos 
instrumentos de garantia no âmbito do Programa-Quadro de Competitividade e Inovação 
(PQCI) e solicita um reforço e uma diversificação consideráveis dos recursos atribuídos a 
este último; solicita à Comissão que, no âmbito da próxima geração de programas, 
coloque uma maior ênfase nos instrumentos financeiros mezzanine e os apoie através de 
fundos e mecanismos de partilha de riscos;

12. Recorda o pedido do Parlamento Europeu, de 10 de Março de 2009, de que seja reforçada 
ainda mais a visibilidade e a sensibilização para as medidas políticas relativas às PME, 
através do agrupamento dos instrumentos e fundos comunitários a favor destas últimas 
numa rubrica separada do orçamento da UE;

13. Salienta a necessidade de garantir que o orçamento consagre instrumentos financeiros 
adequados à realização dos objectivos da iniciativa emblemática relativa a uma estratégia 
para a utilização eficaz dos recursos, apresentada pela Comissão em 2011;;

14. Realça a necessidade de o Banco Europeu de Investimento (BEI) desempenhar um papel 
importante no financiamento das actividades de investigação e inovação, nomeadamente 
no que diz respeito aos projectos de inovação industrial;

15. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão no sentido de explorar novas fontes de 
financiamento para grandes projectos europeus de investimento em sectores como a 
energia, os transportes e as TIC que apresentem um incontestável valor acrescentado 
europeu;

Investigação, inovação e desenvolvimento

16. Considera que os progressos em matéria de investigação, inovação e desenvolvimento 
contribuem para dar resposta aos grandes desafios societais da nossa era, nomeadamente 
as alterações climáticas, a eficiência energética, a saúde e o envelhecimento da população, 
a gestão urbana e a mobilidade, a alimentação e a água; recorda o objectivo da UE de 
reforçar as suas bases científica e tecnológica através da realização de um espaço europeu 
da investigação; está ciente do papel fundamental dos programas europeus transnacionais, 
orientados para a acção e realizados em colaboração, que congregam competências em 
matéria de investigação e inovação para dar resposta aos grandes desafios políticos à 
escala europeia e realizar os grandes objectivos societais; reconhece o papel do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) como um dos principais motores do crescimento 
sustentável e da competitividade da UE, ao encorajar inovações de primeiro plano à escala 
mundial e solicita que os sectores prioritários para as comunidades do conhecimento e da 
inovação sejam alargados e devidamente financiados; sublinha a importância de 
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prosseguir os esforços no sentido de simplificar o financiamento em matéria de 
investigação, inovação e desenvolvimento e de garantir o acesso dos pequenos institutos 
de investigação, das empresas e das organizações representativas da sociedade civil a esse 
financiamento;

17. Salienta que a competitividade da UE depende em larga medida da sua capacidade de 
inovação, do seu potencial de investigação e desenvolvimento e da articulação entre a 
inovação e o processo de fabrico;

18. Salienta a necessidade reforçar, estimular e garantir o financiamento da investigação, da 
inovação e do desenvolvimento na UE mediante uma aumento significativo das despesas 
consagradas à investigação a partir de 2013 e de prosseguir os esforços no sentido de 
simplificar o financiamento em matéria de investigação, inovação e desenvolvimento e 
assegurar uma gestão adequada dos programas; solicita em especial que os futuros 
programas de financiamento da investigação, do desenvolvimento e da inovação sejam 
centrados nos grandes temas societais, de forma a conseguir, nomeadamente, uma maior 
segurança e eficiência dos recursos; solicita um reforço da cooperação internacional em 
matéria de I&D e um aumento dos fundos destinados aos programas de mobilidade; 
considera que o apoio da UE aos projectos de grande escala não deve relegar para segundo 
plano os fundos consagrados à investigação noutros sectores e que a realização desses 
projectos deve ser objecto de um acompanhamento adequado;

19. Salienta que a inovação é um dos principais factores que contribuem para a 
competitividade e o emprego; solicita o estabelecimento de uma ligação mais estreita 
entre a investigação de base e a inovação industrial; salienta o sucesso do Mecanismo de 
Financiamento com Partilha de Riscos (MFPR) e preconiza um aumento dos fundos 
destinados a este instrumento; considera que é necessário ter em conta toda a cadeia da 
inovação, desde a investigação de fronteira ao desenvolvimento tecnológico, a 
demonstração, a disseminação, a valorização dos resultados e a rápida integração dos 
resultados da investigação nos mercados; incentiva as propostas da Comissão que visam a 
criação de um regime uniforme de protecção de patentes, o qual reduziria 
consideravelmente os custos de tradução e administração;

20. Sublinha a necessidade de melhorar as parcerias público-privado, nomeadamente através 
da redução das formalidades administrativas e da simplificação dos procedimentos 
existentes; solicita à Comissão que adopte uma abordagem mais orientada para os 
resultados e o desempenho relativamente aos seus programas;

Sociedade da informação

21. Considera que a Europa deve desempenhar um papel de liderança na criação e aplicação 
de TIC; que a utilização das TIC contribui para dar resposta aos actuais desafios 
estruturais e conseguir um crescimento económico sustentável; sublinha a importância de 
prosseguir os esforços envidados para assegurar a todos os cidadãos e consumidores até 
2010 um acesso universal e de alta velocidade às redes fixas e móveis de banda larga, 
nomeadamente nos Estados-Membros menos desenvolvidos, bem como de promover as 
iniciativas em linha que garantam a rápida execução da Agenda Digital da UE;

22. Exorta a Comissão a estreitar os seus elos com as regiões a fim de as ajudar a reforçar a 
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capacidade de absorver os recursos dos fundos estruturais e de desenvolvimento rural que 
se destinam a investimentos nas infra-estruturas de banda larga e a fornecer mais amplas 
informações sobre a utilização dos fundos provenientes de parcerias público-privado e 
outros instrumentos de financiamento;

23.Salienta que os custos de engenharia civil representam uma parte importante das despesas 
inerentes à criação de novas infra-estruturas fixas e móveis e que poderiam ser reduzidos 
graças a uma melhor planificação e à sinergia entre programas; solicita, por conseguinte, 
uma melhor coordenação e integração dos programas de infra-estruturas, através de uma 
melhor planificação a nível nacional, regional e local, de forma a reduzir os custos e 
promover o investimento;

24. Apoia a iniciativa da Comissão de colaborar com o BEI com vista a melhorar as 
possibilidades de financiamento das redes da próxima geração e sublinha a necessidade de 
dirigir esse financiamento para projectos de infra-estruturas abertos que apoiem uma 
diversidade de serviços;

25. Solicita à Comissão e ao BEI que apresentem, até ao final da Primavera de 2011, 
propostas concretas para novos instrumentos financeiros que complementem os meios que 
permitem actualmente financiar as infra-estruturas de banda larga, nomeadamente os 
instrumentos de garantia, de fundos próprios e de dívida, ou uma combinação dos 
mesmos;

Política espacial

26. Salienta a importância estratégica dos sistemas globais europeus de navegação por satélite 
(Galileu e EGNOS) e do programa de Monitorização Global do Ambiente e da Segurança 
(GMES) e está convencido de que a sua implementação exigirá um acompanhamento e 
avaliação intensivos; solicita que, no futuro, qualquer afectação de fundos a iniciativas 
espaciais da UE, como Galileo, seja objecto de uma rubrica orçamental específica e 
complemente os fundos destinados à investigação e inovação; sublinha que os 
investimentos públicos em projectos desta natureza podem ter efeitos benéficos para o 
sector público da UE graças aos retornos financeiros e a uma política de preços favorável 
aos cidadãos de UE.
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