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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. Considera que as políticas da UE e o orçamento da UE deverão dar um contributo 
substancial para a revitalização do crescimento sustentável na UE e para a resolução de 
desafios societais importantes, como a escassez dos recursos e as alterações climáticas;

2. Está persuadido que o orçamento da UE representa um potencial sinérgico único 
relativamente à aplicação de políticas que não poderiam ser executadas somente pelos 
Estados-Membros; requer uma utilização ótima do financiamento existente através da 
concentração no valor acrescentado da UE, numa racionalização eficaz e nos efeitos de 
alavanca;

3. Reconhece a necessidade de reforçar e coordenar o financiamento a fim de executar a 
Estratégia Europa 2020; está preocupado com o facto de os limites máximos da rubrica 1a 
do quadro financeiro em vigor serem insuficientes para executar as políticas prioritárias da 
UE;

4. Faz notar o papel central de programas emblemáticos da UE como Horizonte 2020, 
COSME e Mecanismo Interligar a Europa;  requer a mobilização de recursos mais 
substanciais a fim de impulsionar a economia verde, pois esta é um fator essencial da 
competitividade futura e de resiliência; 

5. Requer políticas europeias reforçadas de apoio às PME, isto é, investimentos no potencial 
de inovação e de crescimento das PME e uma simplificação do acesso ao financiamento 
para as PME;

6. Apoia inteiramente a iniciativa-piloto relativa às obrigações-projeto, destinada à 
mobilização de poupanças privadas e a melhorar a gama de instrumentos financeiros 
disponíveis para projetos de infraestruturas nos domínios da energia, transportes e TIC; 
salienta a necessidade de uma utilização adequada dos critérios de sustentabilidade do BEI 
em pé de igualdade com os critérios financeiros; 

7. Relembra que 2013 será o último ano do período de programação e está preocupado com 
eventuais cortes do nível de dotações de pagamento; salienta que é essencial liquidar os 
compromissos da UE em relação aos projetos em curso;

8. Continua a opor-se firmemente à reafetação ao projeto ITER de fundos atribuídos ao 7.º 
Programa-Quadro ou a outros programas emblemáticos da rubrica 1.


