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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. Insiste no facto de o Parlamento ainda não ter dado a sua aprovação ao novo Regulamento 
relativo ao QFP e de a Comissão dever primeiro elaborar o projeto de orçamento para 
2014 com base nas suas próprias propostas de QFP para o período 2014-2020;

2. Lamenta profundamente que o Conselho tenha efetuado um corte de 38 mil milhões de 
euros na rubrica 1a, ao abrigo da qual são financiadas políticas fundamentais da UE no 
domínio da inovação, investigação, infraestruturas, PME, juventude e educação, cruciais 
no quadro da resposta à atual crise económica e aos importantes desafios sociais; entende 
que um nivelamento apropriado dos pagamentos da PAC permitiria libertar outros 
recursos orçamentais para a rubrica 1a;

3. Exorta a que o programa Horizonte 2020 seja contemplado com um nível de dotações 
ambicioso; rejeita categoricamente qualquer proposta de limites máximos para 2014 que 
se situem aquém dos níveis de 2013; exorta a Comissão a criar rubricas orçamentais 
específicas para o Instrumento PME, para os programas "Ciência na Sociedade" e 
"Alargar a participação", bem como para o seguimento dos programas de ecoinovação no 
quadro do PCI e do programa "Energia Inteligente — Europa";

4. Entende que o Mecanismo Interligar a Europa desempenha um importante papel na 
recuperação económica da UE;  apela à atribuição mais recursos financeiros a este 
instrumento financeiro, a fim de assegurar o efeito de alavanca de outros instrumentos 
públicos e privados; exorta, em particular, a uma concentração nas obrigações-projeto 
ligadas às energias renováveis e às infraestruturas das TIC e apela à atribuição de um 
montante suficiente de dotações às redes inteligentes, especialmente à luz das potenciais 
sinergias com o setor das TIC; 

5. Salienta a necessidade de abordar os problemas enfrentados pelas PME através de um 
programa COSME ambicioso; dado o acesso particularmente difícil ao financiamento, 
exorta à atribuição de, pelo menos, 60% do orçamento COSME aos instrumentos 
financeiros;

6. Insiste em que os principais trabalhos de infraestrutura da UE (como os programas Galileo 
e Copérnico) sejam financiados a nível externo e além do orçamento QFP e insiste em que 
nenhum fundo da UE seja utilizado para financiar as derrapagens de custos ou para cobrir 
os custos do projeto ITER;

7. Considera que é necessária uma melhor governação e coordenação das despesas entre a 
UE e os Estados-Membros para assegurar a aplicação da Estratégia UE 2020; requer uma 
utilização ótima do financiamento atual da UE através da concentração no valor 
acrescentado da UE, numa racionalização eficaz e nos efeitos de alavanca; solicita que o 
processo do Semestre Europeu efetue um controlo dos investimentos no domínio da 
investigação, da inovação, da política industrial e das PME.


