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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. Acolhe favoravelmente o processo do Semestre Europeu, destinado a conseguir uma 
governação económica mais forte; considera que a implementação bem sucedida da 
Estratégia UE 2020 requer compromissos financeiros substanciais, coordenados e 
adequados para responder às suas prioridades, tanto a nível da UE, como dos 
Estados-Membros, e que qualquer limitação das dotações orçamentais relevantes poderá 
vir a comprometer a sua realização;

2. Salienta que a melhoria das condições para a investigação, desenvolvimento e inovação, 
nomeadamente no que diz respeito às energias renováveis prioritárias, às tecnologias de 
armazenamento de energia, à eficiência dos recursos e às tecnologias verdes é vital para 
avançar na consecução dos objectivos da Estratégia UE 2020; solicita, não só aumentos 
orçamentais, mas também a introdução de mais critérios de sustentabilidade nos 
programas de investigação, desenvolvimento e inovação da UE;

3. Recorda que o Sétimo Programa-Quadro precisa de ser inteiramente implementado, em 
conjugação com o BEI e o FEI, e com formas inovadoras de mobilizar investimentos e de 
incentivar a investigação e a inovação, com o Mecanismo de Financiamento da Partilha 
de Riscos (MFPR); apoia a disponibilização de dotações orçamentais adicionais, mas 
solicita uma melhor absorção entre as PME;

4. Solicita que se avance na implementação da Small Business Act, com a introdução de 
medidas relativas às PME, incluindo medidas para desenvolver programas e mecanismos 
financeiros inovadores e melhorar o acesso a estes últimos; solicita que o 
Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação – um programa de proa a favor 
das PME – seja revalorizado;

5. Considera que a existência de objectivos claros em matéria de política energética, 
eficiência energética e eficiência dos recursos pode proporcionar benefícios em termos de 
custo-benefício à economia europeia no seu conjunto; solicita a afectação de recursos da 
UE e de recursos públicos e privados dos Estados-Membros a investimentos nestes 
sectores prioritários;

6. Salienta que devem ser assegurados uma governação adequada, um planeamento preciso, 
a boa gestão financeira, a existência de limites claros sobre a participação da UE e uma 
rubrica orçamental separada para os projectos de grande escala antes da atribuição de 
qualquer financiamento adicional; salienta que a atribuição de fundos da UE a tais 
projectos não deverá resultar de uma reafectação de fundos destinados a outros 
programas da UE no domínio da I&D, e que quaisquer custos adicionais que possam 
ocorrer devem ser cobertos pelos Estados-Membros ou partes interessadas do sector 
privado; salienta, relativamente ao Programa Galileo, que os utilizadores do serviço 
público regulamentado e do serviço comercial devem contribuir para os custos.


