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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 indispensáveis para dar resposta aos 
desafios mundiais e que a inovação pode ser abordada de forma mais eficaz a nível 
regional;

2. Constata com satisfação que, para o período 2007-2013, no âmbito dos Fundos Estruturais, 
foram atribuídos 86 mil milhões de EUR à inovação (25% do montante total), dos quais 50 
mil milhões de EUR 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); 

3. Crê que o impacto dos fundos afectados poderá ser mais eficaz graças ao recurso adicional 
a políticas de investigação e inovação regionais, bem como a uma melhor coordenação 
entre as mesmas, tanto a nível da UE como a nível regional;

4. Considera, embora reconhecendo que os programas comunitários como os Fundos 
Estruturais, 7.º PQ e PIC se distinguem em termos de prioridades, mecanismos e gestão, 
que normas, procedimentos e práticas divergentes criam obstáculos desnecessários a uma 
execução eficaz; exige uma abordagem mais harmonizada, uma melhor coordenação e 
mais partilha de informações entre os diferentes programas; exorta a Comissão a agir como 
facilitadora e a fornecer uma orientação mútua no que respeita aos fundos comunitários 
através de notas de orientação preliminares;

5. Insta as autoridades regionais a aplicar os Fundos Estruturais de forma mais eficaz, para 
que as respectivas regiões possam desenvolver uma capacidade de investigação, 
conhecimento e inovação que as torne aptas a participar nas actividades de investigação e 
inovação da UE; convida as regiões a definir prioridades de I&D que sejam 
complementares dos objectivos do 7.º PQ; 

6. Apoia uma colaboração mais reforçada entre os pontos de contacto nacionais do 7.º PQ, os 
gestores dos programas de I&D e as agências de inovação regionais, de forma a que os 
vários aspectos ou fases dos programas de investigação e inovação possam ser financiados 
a partir de diferentes fontes; 

7. Exorta os Estados-Membros a atribuir uma maior fatia dos Fundos Estruturais às 
actividades de investigação e inovação, ao reforço das capacidades de investigação, ao 
apoio a grupos inovadores e ao desenvolvimento e aplicação de estratégias de inovação 
regionais em colaboração com o sector privado.


