
PA\788055PT.doc PE427.276v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2009/2002(BUD)

21.8.2009

PROJECTO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
2010
Secção III - Comissão
(2009/2002(BUD))

Relatora de parecer: Lena Ek



PE427.276v01-00 2/4 PA\788055PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\788055PT.doc 3/4 PE427.276v01-00

PT

SUGESTÕES

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

1. Salienta os importantes desafios que a União está a enfrentar nos domínios da energia, 
tecnologias da informação, investigação e inovação, nomeadamente para garantir a 
segurança do abastecimento energético, lutar contra as alterações climáticas, incentivar a 
evolução de uma economia ecoeficiente, evitar a fractura digital e estimular a inovação na 
sequência da crise financeira e da recessão económica; considera que a redução 
significativa de dotações das rubricas orçamentais que implementam políticas destinadas a 
reagir a estes desafios seria prejudicial para uma recuperação económica duradoura, o 
desenvolvimento regional e a criação de emprego na UE;  

2. Lamenta, nomeadamente, as reduções propostas pelo Conselho para o 7º 
Programa-Quadro, de cerca de 6% das dotações para pagamentos e chegando a 59% no 
caso de algumas rubricas orçamentais específicas (rubrica 01 01 05 03), o que prejudica os 
objectivos da Estratégia de Lisboa; solicita financiamento adequado para as políticas de 
investigação dando, por este meio, um relevo particular à participação das mulheres na 
investigação e ao reforço da compreensão das questões de género, a fim de promover a 
igualdade entre géneros; 

3. Congratula-se com as iniciativas a favor de edifícios energicamente eficientes, fábricas 
viradas para o futuro e veículos verdes europeus, enquanto parcerias prometedoras entre o 
sector público e o sector privado que devem ser financiadas pelo 7.º Programa-Quadro 
para apoiar a indústria no desenvolvimento de transportes rodoviários sustentáveis, novas 
tecnologias e novos materiais ecoeficientes; 

4. Salienta a necessidade de incentivar a produção de energias renováveis, a eficiência 
energética e as tecnologias com baixo teor de carbono, incluindo a captação e 
armazenamento de dióxido de carbono (CAC), que contribuem para a criação de emprego, 
o desenvolvimento regional sustentável e o avanço para uma economia ecoeficiente;  

5. Considera que deve ser dado maior relevo ao investimento na infra-estrutura energética, 
no desenvolvimento e melhoria das redes de distribuição e na construção de 
interconectores, a fim de, nomeadamente, ultrapassar o isolamento de zonas que não estão 
suficientemente ligadas às redes europeias de energia, chamadas "ilhas de energia"; 
solicita, portanto, a atribuição de financiamento adequado à implementação do Programa 
europeu no domínio da energia para o relançamento da economia (rubrica orçamental     
06 01 04 13);   

6. Solicita financiamento adequado para melhorar a protecção e a segurança de instalações 
nucleares, assim como a sua desactivação; 

7. Solicita a atribuição de financiamento adequado ao apoio às pequenas e médias empresas 
(PME), nomeadamente na sequência da recessão económica, uma vez que estas últimas 
são cruciais para a criação de emprego e para incentivar o desenvolvimento regional; 
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sublinha, neste contexto, a importância de regimes de apoio às PME por parte do Banco 
Europeu de Investimento, uma vez que estas são as mais duramente afectadas pela 
dificuldade de obter crédito na sequência da crise financeira;

8. Considera que a realização de investimentos nas tecnologias da informação e da 
comunicação dará um impulso ao crescimento e à inovação, contribuindo assim para a 
consecução da Estratégia de Lisboa; solicita, neste contexto, mais apoio às actividades de 
investigação no domínio das tecnologias da informação, como o Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação;


