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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma União da Inovação: transformar a Europa para um mundo pós-crise
(2010/2245(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
“Iniciativa emblemática no quadro da estratégia Europa 2020: União da Inovação” 
(COM(2010)0546),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de Novembro de 2010, sobre as parcerias 
europeias de inovação no âmbito da iniciativa emblemática “União da Inovação”1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada “Europa 
2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de Janeiro de 2011, intitulada “Uma 
Europa eficiente em termos de recursos – Iniciativa emblemática da Estratégia 
Europa 2020” (COM(2011)0021),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de xxx de 2011, intitulada “Roteiro para 
uma economia de baixo carbono até 2050” (COM(2011)xxx),

– Tendo em conta a sua Resolução, de xx de Março de 2011, sobre uma política industrial
para a era da globalização2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de Junho de 2010, sobre a política comunitária de 
inovação num mundo em mudança3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Junho de 2010, sobre a UE 20204,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de Novembro de 2010, sobre a simplificação da 
execução dos programas-quadro de investigação5,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 4 de Fevereiro de 2011, sobre a 
inovação,

– Tendo em conta as conclusões da 3049.ª reunião do Conselho Competitividade, de 25 e 26 
de Novembro de 2010, sobre uma União da Inovação para a Europa,

– Tendo em conta as conclusões da 3035.ª reunião do Conselho Competitividade, de 12 de 
Outubro de 2010, sobre “Tornar mais aliciantes os programas de investigação e inovação 

                                               
1 Textos adoptados, P7_TA(2010)0398.
2 Textos adoptados, P7_TA(2011).....
3 Textos adoptados, P7_TA(2010)0209.
4 Textos adoptados, P7_TA(2010)0223.
5 Textos adoptados, P7_TA(2010)0401.
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da UE: o desafio da simplificação”,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Outubro de 2010, intitulada “Uma 
política industrial integrada para a era da globalização: Competitividade e sustentabilidade 
em primeiro plano” (COM(2010)0614),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
“Contributo da política regional para um crescimento inteligente no quadro da estratégia 
Europa 2020” (COM(2010)0553),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de Setembro de 2009, intitulada 
“Preparar o futuro: conceber uma estratégia comum para as tecnologias facilitadoras 
essenciais na UE” (COM(2009)0512),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de Março de 2009, intitulada “Uma 
estratégia para a I&D e a Inovação no domínio das TIC na Europa: subir a parada” 
(COM(2009)0116),

– Tendo em conta o Parecer do Comité das Regiões, de xxx,

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social Europeu, de xxx,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, 
da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional, da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que acelerar a inovação não só é essencial para alcançar um modelo 
económico sustentável e para garantir a estabilidade do emprego a longo prazo, como 
também irá responder aos grandes desafios sociais comuns perante os quais a sociedade 
europeia se encontra, nomeadamente:

 as mudanças demográficas actuais: o envelhecimento da sociedade, a urbanização e a 
migração;

 a transição para uma gestão sustentável dos recursos: alterações climáticas, energia 
renovável, escassez de água, cheias e esforços no sentido de proteger e substituir 
matérias-primas essenciais;

 uma base económica estável e equitativa: recuperação económica, explorar uma 
sociedade baseada no conhecimento e impulsionar a competitividade da UE,

B. Considerando que os elementos essenciais para impulsionar a inovação são:

 dar prioridade à criatividade, aos padrões de consumo e às respostas a novas ideias 
dos cidadãos;

 um quadro regulamentar de apoio a longo prazo que seja estável, simples e 
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transparente; 
 um acesso melhorado a financiamentos (em particular para as PME);
 uma cooperação frutífera entre os institutos de investigação, as empresas, os poderes 

públicos e os cidadãos,

Uma abordagem integrada e interdisciplinar 

1. Congratula-se com a iniciativa emblemática “União da Inovação”, constituindo esta, até à 
data, a tentativa mais importante e concreta de apresentar uma política de inovação 
europeia estratégica e integrada, cujo sucesso depende da total cooperação entre os 
Estados-Membros e da sua aplicação pelos mesmos;

2. Apela a um conceito lato de inovação que ultrapasse a inovação tecnológica e orientada 
para os produtos, e coloque em primeiro plano o papel potenciador dos cidadãos; salienta 
que a inovação é colocar ideias em prática com êxito, estando associada a produtos, 
processos, serviços ou movimentos;

3. Salienta que as metas definidas na Estratégia Europa 2020, na Estratégia Energética para 
a Europa 2011-2020 e no Roteiro para uma Economia de Baixo Carbono até 2050 devem 
ser prioritárias na União da Inovação;

4. Congratula-se com a ênfase dada pela Comissão aos grandes desafios sociais, 
sublinhando que a inovação é necessária para aumentar a produtividade e a substituição 
sustentável dos recursos, ao mesmo tempo que diminui a utilização dos recursos e o 
consumo energético;

5. Sublinha a importância da iniciativa emblemática “Uma Europa eficiente em termos de 
recursos” e dos esforços realizados no sentido de dissociar o crescimento económico da 
utilização dos recursos, ao apoiar a transição para uma economia de baixo carbono, ao 
aumentar a utilização de energias renováveis e ao desenvolver o transporte sustentável;

6. Realça que o êxito da política de inovação depende:

 de uma orientação, concepção e aplicação estratégicas de todas as políticas e 
medidas, com vista a contribuir para a inovação na Europa e a reforçá-la (através, por 
exemplo, da educação, do mercado de trabalho, do mercado único, das 
infra-estruturas, dos instrumentos fiscais, da política industrial e do comércio);

 de uma cooperação e apoio bem coordenados ao nível da UE e dos 
Estados-Membros, bem como a nível regional;

 de um envolvimento máximo de todos os intervenientes relevantes, como, por 
exemplo, PME, indústria, universidades, institutos de investigação, poderes públicos 
e parceiros sociais;

 de uma coordenação e coerência dentro das diversas áreas, acções e instrumentos 
políticos, de forma a prevenir a fragmentação e duplicação decorrentes de uma 
investigação e esforços de inovação descoordenados;

Sublinha que o principal objectivo da política “União da Inovação” deve ser facilitar a 
coordenação e a coerência, ao adoptar uma verdadeira abordagem holística focada nos 
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grandes desafios sociais;

7. Congratula-se com a proposta da Comissão de desenvolver um indicador integrado único 
que permita uma maior monitorização dos progressos realizados em termos de inovação; 
insta a prosseguir o desenvolvimento do “Painel” através da cooperação internacional;

Inovação centrada nos cidadãos e inovação social

8. Salienta que as exigências dos cidadãos enquanto consumidores e o seu envolvimento 
como profissionais são os elementos que mais fomentam a inovação; realça que a criação 
de uma sociedade inovadora deve, portanto, assentar na participação dos seus cidadãos, 
permitindo-lhes articular as suas necessidades e o seu potencial criativo, mediante uma 
abordagem ascendente, e oferecendo soluções inovadoras que permitam aos cidadãos 
individuais contribuir para a eficiência dos recursos;

9. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que envidem esforços sérios de forma a 
provocarem uma mudança de mentalidades que leve a um pensamento inovador e 
estimulado pela curiosidade, ao incentivarem mudanças com vista a padrões de consumo 
sustentáveis e ao promoverem activamente o envolvimento dos cidadãos na inovação;

10. Sublinha a importância da inovação social, bem como a necessidade de se adoptar uma 
abordagem ascendente e um ambiente aberto a ideias criativas, de forma a fomentar o 
crescimento da produtividade, a tornar os trabalhadores mais fortes e a desenvolver 
soluções para necessidades sociais não satisfeitas (como a inclusão e a imigração);

11. Apela às autoridades europeias, nacionais e regionais para que estimulem a inovação 
social e disponibilizem financiamentos públicos para apoiar esta inovação; salienta que a 
inovação social deve ser incluída em programas de financiamento e de apoio, como, por 
exemplo, o Fundo Social Europeu, os Programas-Quadro (PQ) e o Programa-Quadro para 
a Competitividade e a Inovação (PCI);

12. Apela aos Estados-Membros para que adoptem medidas no sentido de promoverem as 
capacidades empresariais e quantitativas dos (jovens) europeus, ao integrarem o 
empreendedorismo e a inovação em todas as áreas de educação;

Simplificação, desfragmentação, financiamento e normalização

13. Apela à Comissão para que crie um sistema simples e acessível, de forma a acelerar a 
inovação, a dar ênfase aos grandes desafios sociais e a prevenir activamente a 
fragmentação e a burocracia;

14. Apela à Comissão para que estabeleça um “balcão único” em cooperação com os 
Estados-Membros, ou seja, um balcão de serviços onde todas as partes interessadas 
(nomeadamente as pequenas empresas inovadoras) – incluindo os poderes públicos locais 
e regionais – se possam candidatar a apoios financeiros ou ser colocadas em contacto 
com potenciais parceiros;

15. Apela à Comissão para que apresente um melhor método de financiamento da inovação, 
criando sinergias e combinando os programas de apoio à Investigação & 
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Desenvolvimento & Inovação (I&D&I) sempre que possível, por exemplo, os PQ, as 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, o PIC, a programação conjunta, o Instituto Europeu 
de Inovação e Tecnologia e o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas, 
e para que oriente os financiamentos estruturais e parte dos fundos da Política Agrícola 
Comum e das vendas em leilão do Regime de Comércio de Emissões para a inovação; 
associa-se ao Conselho ao apelar a um novo equilíbrio entre confiança e controlo e entre 
a assunção de riscos e a sua prevenção;

16. Insta à conservação de uma forte base de excelência na investigação fundamental, 
aproveitando o êxito do Conselho Europeu de Investigação;

17. Apela à Comissão para que combine mais estreitamente os instrumentos de 
financiamento com os instrumentos de inovação da procura, tais como a iniciativa em 
prol dos mercados-piloto;

18. Insta a Comissão a alargar o bem sucedido Mecanismo de Financiamento com Partilha de 
Riscos (MFPR) do BEI através do aumento das garantias disponíveis, da disponibilização 
de 500 milhões de euros adicionais em 2011, do aumento do actual financiamento de mil 
milhões de euros para 5 mil milhões de euros após 2013 e da diversificação da 
componente de risco;

19. Apela à Comissão para que transfira uma maior proporção de investigação próxima do 
mercado para instrumentos assentes em empréstimos, como o PIC, o MFPR e o FEI, e 
para que torne estes instrumentos acessíveis a nível europeu para as PME;

20. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que reavaliem todo o ecossistema de 
inovação com vista a eliminar barreiras desnecessárias, como, por exemplo, o acesso a 
empréstimos para universidades;

21. Convida os Estados-Membros a aproveitarem da melhor forma os Fundos Estruturais 
para a I&D&I no actual período de financiamento, dando ênfase aos grandes desafios 
sociais; apela à Comissão e aos Estados-Membros para que evitem a duplicação dos 
custos, promovendo estratégias de especialização inteligentes;

22. Associa-se ao Conselho ao convidar a Comissão a elaborar propostas que acelerem, 
simplifiquem e modernizem os procedimentos de normalização, dando assim uma 
resposta europeia mais rápida aos desenvolvimentos do mercado global da inovação;

Mercado único e propriedade intelectual

23. Sublinha a urgência da conclusão do mercado único europeu para todos os bens e 
serviços, nomeadamente os produtos inovadores para a saúde, permitindo assim o acesso 
a 500 milhões de consumidores;

24. Salienta que um sistema de direitos de propriedade intelectual (DPI) forte e equilibrado é 
uma das condições estruturais essenciais para a inovação; apela à Comissão para que 
desenvolva uma estratégia exaustiva para a propriedade intelectual, que concilie os 
direitos do inventor e a promoção de uma utilização e acesso generalizado aos 
conhecimentos e invenções;
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25. Apela à criação de uma patente comunitária única; congratula-se, entretanto, com o 
amplo apoio dado pelo Conselho ao processo de cooperação reforçada para uma patente 
única da UE, que se iniciará em 2011;

26. Apela à conclusão do Espaço Europeu da Investigação – uma obrigação decorrente do 
Tratado – até 2014, de forma a permitir à UE reter e atrair grandes talentos;

27. Congratula-se com a proposta da Comissão no sentido de desenvolver um mercado 
europeu do conhecimento em matéria de patentes e licenças até finais de 2011, incluindo 
a facilitação do acesso à propriedade intelectual não utilizada;

Contratos públicos

28. Salienta que os contratos públicos representam 17% do PIB anual da UE, desempenhando 
assim um papel importante no mercado único europeu e no estímulo à inovação;

29. Insta os Estados-Membros a orientarem os seus contratos públicos para produtos, 
processos e serviços inovadores; apela, portanto, à Comissão para que, nas suas propostas 
legislativas, facilite a inovação permitindo contratos públicos, incluindo uma reavaliação 
das oportunidades de adjudicações pré-comerciais, apelando também aos Estados-
Membros para que aumentem o número de contratos públicos ecológicos;

30. Realça a necessidade de uma reciprocidade internacional em termos de acesso aos 
mercados de contratos públicos, permitindo assim uma concorrência justa das empresas 
da UE ao nível internacional;

Parcerias Europeias para a Inovação (PEI)

31. Salienta a sua Resolução de 11 de Novembro de 2010 sobre as PEI:

 que determina o princípio geral da inteligência de recursos em todas as PEI, 
promovendo assim uma eficiência dos recursos, um consumo inteligente e uma 
produção e gestão eficientes ao longo de toda a cadeia de abastecimento;

 que saúda o projecto-piloto relativo a um envelhecimento activo e saudável;

32. Realça que as PEI devem:

 ser compatíveis com os grandes desafios sociais;
 ser inspiradoras graças a objectivos inovadores ambiciosos, mas viáveis;
 criar sinergias e satisfazer os princípios SMART (específicos, mensuráveis, 

alcançáveis, pertinentes, calendarizados);
 ser partilhadas por mais de dois domínios de intervenção política (DG) dentro da 

Comissão, e
 abranger todos os programas de inovação, incluindo as Comunidades de 

Conhecimento e Inovação do IET;

33. Apela à Comissão para que elabore relatórios anuais destinados ao Parlamento sobre 
todas as PEI, e duas vezes por ano, sobre o primeiro projecto-piloto;
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A região enquanto parceiro importante

34. Sublinha que o envolvimento completo dos níveis regional e local é essencial para 
alcançar os objectivos da União da Inovação, na medida em que as regiões têm a 
proximidade necessária em relação a um grande número de actores envolvidos na 
inovação, servindo de intermediárias entre estes vários actores, os Estados-Membros e a 
UE;

o

o o

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Grandes desafios sociais

A união faz a força. Unirmo-nos para inovar, encontrando soluções para problemas comuns 
na Europa, significa um maior enfoque, desenvolvimentos mais rápidos, eficiência (de custos) 
e mais força criativa. A União da Inovação não deve apenas resolver problemas comuns, mas 
também fortalecer a força competitiva da Europa, encontrando o caminho para sair da crise 
económica. Uma vez que a Europa depende muito da importação, os Estados-Membros 
sentem uma necessidade comum de procurar formas inteligentes e sustentáveis para a 
utilização dos recursos e matérias-primas, necessários para a produção de energia, bem como 
para a indústria ou a produção de alimentos. O envelhecimento da população é outro dos 
desafios que quase todos os países da UE enfrentam. Para garantir mais anos de vida em 
saúde, com os devidos cuidados e medicamentos, mas ao mesmo tempo reduzindo os custos, 
uma abordagem conjunta poderá dar resultados mais rápidos. Hoje em dia, as economias 
europeias dependem de tal forma umas das outras, que não só é necessária uma abordagem 
conjunta para assegurar a estabilidade do euro, como também para fortalecer a posição 
competitiva dos Estados-Membros. Um trajecto conjunto, a caminho de uma economia justa e 
estável.

A criatividade das pessoas: liberdade para inovar

As pessoas são criativas e devemos dar-lhes espaço para colaborarem no sentido de melhorar 
o ambiente em que vivem, a sociedade. De acordo com estudos recentes, esta inovação social 
contribui em 75% para o sucesso da inovação tecnológica. É imprescindível criar espaço para 
as ideias dos trabalhadores, a fim de melhorar os processos laborais. Os próprios cidadãos 
inovam, por exemplo, como inventores de aplicações para o iPhone não europeu, mas também 
o seu comportamento e consumo invocam inovação. Por isso, é importante que as pessoas 
recebam e exijam as possibilidades de influenciar e de fazer parte da transacção para uma 
sociedade sustentável, nomeadamente através do melhoramento de aplicações energéticas 
renováveis, a escala muito reduzida. A mudança de comportamentos, incluindo a mudança do 
consumo, pode ser um impulso forte para a inovação.

O que ganham os cidadãos com a inovação?

A ênfase na inovação destina-se a dar continuidade ao alto nível de bem-estar na Europa, 
encontrando alternativas sustentáveis para actuais produtos, processos e serviços.
Soluções mais rápidas para melhorar os cuidados em casos de doenças geriátricas, doenças 
relacionadas com o bem-estar, mobilidade em idade avançada: são vários os exemplos de 
cuidados que a cooperação dentro da Europa deve oferecer aos seus cidadãos. A finalidade da 
parceria-piloto para a inovação no domínio do envelhecimento activo e saudável é 
acrescentar, até 2020, dois anos ao tempo médio de vida saudável para todos os europeus.

Enfoque

Escolhas rigorosas e objectivos desafiantes são essenciais para o estímulo à inovação, através 
do enfoque e da coerência na política. Se a inovação deve providenciar soluções para tantos 
problemas, esta deve envolver-se com uma política firme que estimule a criatividade, 
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permitindo que esta seja transformada, num curto espaço de tempo, em produtos, serviços, 
processos ou movimentos.

O que é a inovação e o que há para melhorar?

Até há pouco tempo, a inovação estava associada à investigação, sendo que apenas os 
produtos de alta tecnologia eram considerados inovadores. Mas a inovação é muito mais do 
que isso e traduz-se na transformação bem sucedida de uma ideia num produto, processo, 
serviço ou movimento. A investigação é uma fonte muito importante para se chegar à 
inovação, mas a inovação nasce de outras fontes além da investigação. Existem, por exemplo, 
ideias pontuais e brilhantes que podem ser transformadas, directamente, num produto, 
processo, serviço ou movimento (exemplo disso é o Facebook).
Para se poder aplicar facilmente ideias ao mercado ou à prática, é necessário:

1. Um melhor acesso a crédito e a apoio financeiro, 
2. Mais investimentos em I&D&I a nível europeu e nacional, através de parceiros 

públicos e privados,
3. Uma regulamentação clara, com perspectivas a longo prazo,
4. Procedimentos simplificados para a participação em programas promocionais 

europeus ou nacionais, bem como burocracia simplificada.

o Um “balcão único”: um único balcão para a participação em programas 
promocionais europeus, simplificando as candidaturas de empreendedores 
(principalmente as PME), de organismos de investigação, de universidades e 
até de autoridades regionais e locais. Nesse balcão não só será avaliado o 
pedido de financiamento, mas também serão dadas sugestões de parcerias ou 
redes de cooperação adequadas.

o Na medida do possível, a unificação de programas promocionais; Muitos 
programas são semelhantes. A fragmentação de fundos, normalmente, origina 
a fragmentação do enfoque.

o Menos necessidade de controlar os pedidos de financiamento, mais experiência 
no deferimento do financiamento, e mais confiança posteriormente.

5. Uma boa cooperação entre as autoridades europeias, nacionais, regionais e locais, 
organismos de investigação, universidades, empresas e os cidadãos.

6. O estímulo das competências quantitativas no ensino (disciplinas exactas), uma maior 
preocupação com o empreendedorismo nos cursos, mais intercâmbio entre as 
especialidades e uma melhor cooperação entre o ensino, a investigação e as empresas.

7. Uma patente europeia barata e simples, regulamentação prática para a protecção da
propriedade intelectual e um sistema europeu para o intercâmbio de patentes não 
utilizadas.

8. Um mercado interno verdadeiramente europeu, onde as inovações terão mais sucesso, 
pelo acesso a um mercado de mais de 500 milhões de cidadãos. Actualmente, algumas 
inovações não atravessam as fronteiras, devido aos complexos procedimentos de 
acesso e às diferenças de regulamentação nos outros Estados-Membros. Por mercado 
interno deve entender-se igualmente os mercados que, até há pouco tempo, eram 
servidos de produtos nacionais, tais como os mercados para os produtos de saúde 
inovadores, que contribuem para um envelhecimento saudável e activo.
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9. Uma política pública flexível, para a aquisição de inovação (sustentável). Os 
obstáculos relativamente a vendedores singulares e à publicação do direito de 
propriedade intelectual devem ser resolvidos, também no trajecto pré-comercial.

Política europeia

A política da Europa deve focar-se mais na fixação e manutenção concreta de objectivos 
no âmbito dos maiores desafios sociais. Actualmente, a política para uma maior inovação 
é ainda muito fragmentada e centrada principalmente na investigação. Deve continuar-se a 
dar atenção à investigação e o objectivo de 3% do PIB para a investigação deve manter-se.
No entanto, devem ser apoiados simultaneamente outros processos que conduzam à 
inovação (social), noutros sectores. Na política, é necessária uma abordagem holística e 
compacta relativamente à inovação.

Parcerias Europeias para a Inovação

A Comissão Europeia propõe parcerias de inovação para se chegar mais rapidamente a 
soluções para os grandes desafios sociais. O objectivo das parcerias é o de encontrar a 
sinergia entre o desenvolvimento inovador já existente e suprimir os obstáculos que 
impedem uma inovação mais rápida. As parcerias devem respeitar o princípio “SMART”, 
sendo específicas, mensuráveis, alcançáveis, pertinentes e calendarizadas. As parcerias 
devem acompanhar, sempre, os três maiores desafios sociais, a fim de evitar a 
fragmentação.


