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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 de proa destacadas na Estratégia UE 2020; solicita um 
conceito político amplo para um futuro competitivo, social e sustentável para a UE; 
salienta que as iniciativas de proa da UE formuladas na Estratégia UE 2020 exigem um
apoio financeiro sólido, credível e sustentável da UE como condição necessária para 
realizar os objectivos fundamentais dessa Estratégia;

2. Salienta a necessidade de assegurar, no próximo QFP, uma provisão financeira a longo 
prazo para os programas de proa 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 implementação exige um acompanhamento e avaliação intensivos, 
assim como flexibilidade orçamental;

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;

Política energética

4. Considera que o novo Quadro Financeiro Plurianual deve reflectir as prioridades políticas 
da UE, tal como sublinhadas na Estratégia UE 2020; salienta que a União precisa de ter 
uma visão a longo prazo para uma política da energia eficiente e sustentável para 2050; 
nota que são necessários investimentos substanciais ao nível da infra-estrutura energética 
europeia para não prejudicar a realização dos objectivos da Estratégia UE 2020; 
congratula-se com os planos para aumentar no orçamento da UE a parte que cabe à 
energia, a fim de contribuir para o financiamento de projectos europeus essenciais e 
prioritários de infra-estruturas energéticas, de forma a preencher a lacuna de cerca de 60 
mil milhões de euros identificada pela Comissão Europeia, assim como para o 
financiamento europeu da investigação sobre tecnologias para energias novas e 
renováveis; considera que a eficiência energética e a poupança de energia deverão 
continuar a constituir prioridades essenciais de qualquer futura estratégia no domínio da 
energia, reduzindo a necessidades de novas infra-estruturas energéticas adicionais;

5. Salienta a necessidade de assegurar o financiamento a longo prazo do desenvolvimento 
das tecnologias da energia inovadoras e hipocarbónicas que virão a ser necessárias a longo 
prazo e são essenciais para o desenvolvimento sustentável e a criação de novos mercados 
para a indústria da UE; congratula-se com a implementação do Plano Estratégico Europeu 
para as Tecnologias Energéticas (Plano SET), que descreve acções concretas para a 
investigação em matéria de tecnologias energéticas limpas, sustentáveis e hipocarbónicas 
eficientes; 
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Política industrial

6. Congratula-se com o facto de a Estratégia UE 2020 sublinhar a importância da política 
industrial para o crescimento sustentável 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 e competitiva e que, por essa 
via, sejam criados postos de trabalho; apoia vivamente a manutenção dos instrumentos de 
garantia no âmbito do Programa-Quadro de Competitividade e Inovação (PQCI) e solicita 
uma extensão e uma expansão significativa deste último; solicita à Comissão que, para a 
próxima geração de programas, coloque uma tónica mais forte sobre os instrumentos 
financeiros mezzanine e os apoie com fundos e facilidades de partilha de riscos;

7. 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;

Investigação, inovação e desenvolvimento

8. Considera que fazer avançar a investigação, inovação e desenvolvimento contribui para 
enfrentar os principais desafios dos nossos tempos; recorda o objectivo da UE de reforçar 
as suas bases científica e tecnológica através da realização de um Espaço Europeu da 
Investigação; reconhece o papel essencial do Instituto Europeu da Inovação e Tecnologia 
(IET) enquanto um dos motores importantes do crescimento sustentável e da 
competitividade através do incentivo à inovação em posição de liderança mundial; salienta 
a importância de prosseguir os esforços para a simplificação do financiamento da 
investigação, inovação e desenvolvimento;

9. Salienta a necessidade de manter, incentivar e garantir o financiamento da investigação, 
inovação e desenvolvimento na UE através da gestão adequada dos programas e de um 
financiamento que seja, pelo menos, idêntico à percentagem do orçamento total da UE de 
que o PQ7 terá beneficiado até à sua conclusão; solicita um aumento significativo das 
despesas com a investigação a partir de 2013, com um objectivo UE de 1% do PIB para 
financiamento público; solicita que seja intensificada a cooperação internacional no 
domínio da I&D;

10. Salienta que a inovação é um dos principais factores que contribuem para a 
competitividade e o emprego; solicita o estabelecimento de uma ligação mais forte entre a 
investigação de base e a inovação industrial; salienta o sucesso do MFPR (Mecanismo de 
Financiamento com Partilha de Riscos) e incentiva a atribuição de mais fundos a este 
instrumento;

Sociedade da informação

11. Considera que a Europa deve desempenhar um papel de liderança na criação e aplicação 
de TIC; salienta a importância de prosseguir os esforços para o acesso ubíquo e de alta 
velocidade à banda larga, fixa e móvel, de alta velocidade por parte de todos os cidadãos e 
consumidores até 2020;
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Política espacial

12. Salienta a importância estratégica dos sistemas globais europeus de navegação por satélite 
(Galileu e EGNOS) e está convencido de que a sua implementação exigirá um 
acompanhamento e avaliação intensivos; considera que o desenvolvimento da recém-         
-criada política espacial europeia deverá, logicamente, implicar uma capacidade financeira 
adicional da UE.


