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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a revisão intercalar do Sétimo Programa-Quadro de Investigação
(2011/2043(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (Tratado UE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (Tratado FUE), nomeadamente os seus artigos 
relativos à investigação,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de Dezembro de 2006, relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia 
(agora União Europeia, depois do Tratado de Lisboa) de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013)1,

– Tendo em conta, em particular, o artigo 7.º da decisão atrás referida relativo ao 
acompanhamento, à avaliação e à revisão do 7.º Programa-Quadro,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 182.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia relativo à adaptação do programa-quadro em função da evolução das situações,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de Fevereiro de 2011, intitulada 
"Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico 
e Social Europeu e ao Comité das Regiões em resposta ao relatório do Grupo de Peritos 
sobre a Avaliação Intercalar do Sétimo Programa-Quadro de Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração e ao relatório do Grupo de Peritos sobre a 
Avaliação Intercalar do Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos" 
(COM(2011)0052),

– Tendo em conta o relatório final do grupo de peritos "Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme", de 12 de Novembro de 2010,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de Novembro de 2010, sobre a simplificação da 
execução dos programas-quadro de investigação2,

– Tendo em conta o relatório do grupo de peritos "Evaluation of the Sixth Framework 
Programmes for Research and Technological Development 2002-2006", de Fevereiro de 
2009,

– Tendo em conta o relatório do comité de peritos "Towards a world class Frontier research 
Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms" 
de 23 de Julho de 2009,

– Tendo em conta o relatório do grupo de peritos independentes "Mid-Term Evaluation of 
the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)", de 31 de Julho de 2010,

                                               
1 JO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0401.
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– Tendo em conta o relatório do comité de peritos "First Interim Evaluation of the 
Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking", de 20 de Dezembro de 2010,

– Tendo em conta o relatório do comité de peritos "First Interim Evaluation of the 
ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives", de 30 de Julho de 2010,

– Tendo em conta o relatório do comité de peritos independentes "Interim Evaluation of the 
Ambient Assisted Living Joint Programme", de Dezembro de 2010,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, emitido em sessão plenária de 27 e 28 
de Janeiro de 2011, relativo à simplificação da execução dos programas-quadro de 
investigação,

– Tendo em conta o relatório especial do Tribunal de Contas europeu n.º 9/2007, de 22 de 
Novembro de 2007, relativo à "Avaliação dos programas-quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (IDT) da UE: o método da Comissão pode ser 
melhorado?"

– Tendo em conta o relatório especial do Tribunal de Contas europeu n.º 8/2009 relativo às 
«Redes de excelência» e «projectos integrados» na política comunitária de investigação,

– Tendo em conta o relatório especial do Tribunal de Contas europeu n.º 2/2010 relativo à 
eficácia dos regimes de apoio dos estudos de concepção e do desenvolvimento de novas 
infra-estruturas no âmbito do 6.º Programa-Quadro de Investigação,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que o Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades 
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (PQ7) constitui 
o mais vasto instrumento de apoio à investigação a nível mundial, bem como a principal 
ferramenta da política de investigação da União Europeia,

B. Considerando a necessidade de uma revisão intercalar do PQ7 devido às inúmeras 
mudanças ocorridas desde a sua negociação e adopção em 2006 (novas instituições, novas 
entidades políticas, crise económica), mas também à importância dos montantes 
financeiros disponíveis até ao seu termo,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa considera a construção do Espaço Europeu de 
Investigação (EEI) um objectivo específico da política europeia,

D. Considerando que a estratégia Europa 2020 considera a investigação e a inovação um 
elemento central de um crescimento inteligente, sustentável e solidário,

E. Considerando que a União Europeia e os seus Estados-Membros devem dotar-se dos 
meios necessários para dar uma resposta comum aos grandes desafios societais com que 
estão confrontados os povos europeus,
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F. Considerando que a Europa é concorrente de Estados-continentes (China, Índia, Brasil, 
Austrália, Estados Unidos da América e Rússia) mas não é uma nação, mas sim uma união 
de Estados, e que a nossa capacidade de unirmos e coordenarmos os nossos esforços, 
nomeadamente na investigação, entre a União Europeia e os Estados-Membros, 
condiciona em larga medida a nossa competitividade económica e, por conseguinte, a 
possibilidade de financiarmos as nossas ambições sociais e o respeito dos nossos 
compromissos ambientais,

G. Considerando que o atraso de investimento na Europa comparativamente às restantes 
potências mundiais se deve essencialmente à insuficiência do investimento privado, e que 
a atractividade do PQ7 relativamente ao sector industrial não está, portanto, plenamente 
demonstrada; mas considerando também - independentemente dos montantes - que parece 
clara a necessidade de uma coordenação entre os Estados-Membros da União,

H. Considerando que é indispensável uma melhor relação entre os mundos académicos e 
industriais para permitir a transformação dos resultados da investigação em produtos e 
serviços geradores de crescimento económico,

I. Considerando que, dos 54 600 milhões de euros do programa, 25 800 milhões foram 
autorizados nos primeiros 4 anos (2007 a 2010) - ou seja, 6 500 milhões por ano em média 
-, e que falta autorizar 28 800 milhões nos últimos 3 anos (2011 a 2013), ou seja, uma 
média anual de 9 600 milhões,

J. Considerando que os anos 2011 a 2013 serão anos frágeis, que exigirão uma atenção 
especial imediata em termos de factores de competitividade, de que a investigação e a 
inovação fazem parte,

K. Considerando que a complexidade da gestão administrativa continua a ser uma deficiência 
fundamental do PQ7, de tal forma que a sua simplificação constitui um desafio crucial 
para o futuro do programa,

1. Congratula-se com a qualidade dos relatórios de peritos sobre a avaliação intercalar do 
PQ7, apesar do carácter geral do mandato conferido aos grupos de peritos; todavia, 
lamenta que a avaliação não tenha incidido sobre o conjunto global constituído pelas 
acções dos Estados-Membros e da União Europeia;

2. Considera inaceitável o atraso da Comissão, que publicou a sua comunicação em 9 de 
Fevereiro de 2011 quando tinha obrigação de o fazer o mais tardar em 2010, e lamenta a 
debilidade dessa comunicação perante os actuais desafios;

Resultados do PQ7

3. Considera que os resultados alcançados pelo PQ7 não mostram uma suficiente mais-valia 
europeia em matéria de IDT;

4. Congratula-se com o nível de participação e excelência na selecção dos projectos; 
contudo, lamenta que a taxa de sucesso do programa seja, de uma forma geral, muito fraca 
e dissuasiva, sobretudo para as PME;
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5. Constata que o crescimento dos meios financeiros e humanos, a multiplicação dos 
objectivos e temas abrangidos e a diversificação dos instrumentos reduziu a capacidade do 
PQ7 ao serviço de um grande objectivo europeu concreto;

6. Concorda com o reforço da vertente "Cooperação", que continua pertinente face aos 
actuais desafios científicos e tecnológicos; realça o seu papel no desenvolvimento de uma 
massa crítica de IDT, que não poderia ser alcançada da mesma forma a nível 
nacional/regional, demonstrando assim a mais-valia europeia; recomenda a aplicação da 
acção "tecnologias futuras e emergentes" e a generalização dos "roteiros" ao conjunto das 
temáticas; pede mais flexibilidade na definição dos temas a concurso, dos limiares e dos 
tectos de financiamento, distinguindo os grandes dos pequenos projectos;

7. Propõe que se acelere a investigação nos sectores identificados no capítulo "Cooperação" 
do PQ7: saúde, medicamentos, agro-alimentar, biotecnologia, TIC, nanociências e 
nanotecnologias, materiais, poluição, energia, ambiente (incluindo as alterações 
climáticas, a madeira e as florestas), ecotecnologias, captação de CO2, transportes, 
ciências económicas, sociais e humanas, espaço e segurança; a investigação sobre a água 
deveria igualmente constituir uma prioridade;

8. Congratula-se, na vertente "Ideias", com os resultados prometedores alcançados pelo 
Conselho Europeu de Investigação (CEI) e com o seu papel visando reforçar a visibilidade 
e a atractividade dos organismos de investigação europeus; salienta a necessidade de 
tornar o CEI uma entidade jurídica independente, dotada de poder de decisão e 
directamente responsável pela sua estratégia científica e pela sua gestão administrativa;

9. Apoia, no âmbito da vertente "Pessoas", as acções "Marie Curie", preciosas para a carreira 
dos investigadores;

10. É céptico quanto à heterogeneidade dos objectivos da vertente "Capacidades" e às 
dificuldades daí decorrentes, nomeadamente em matéria de cooperação internacional e das 
acções a favor das PME e das PME inovadoras; estima, todavia, que os projectos 
ERA-NET, ERA-NET+ e as iniciativas com base no artigo 185.º cumprem o seu papel de 
estruturação dos Espaço Europeu de Investigação (EEI);

11. Reconhece que as "iniciativas tecnológicas conjuntas" (ITC) são úteis para a 
competitividade da indústria europeia; no entanto, lamenta os obstáculos legais e 
administrativos (personalidade jurídica, propriedade intelectual, regras financeiras), bem 
como os elevados custos de funcionamento inerentes ao arranque das ITC; solicita estar 
mais associado ao controlo político desses instrumentos;

12. Manifesta reservas quanto ao recurso mais sistemático a convites à apresentação de 
propostas demasiado abertos (abordagem ascendente), preferindo manter um equilíbrio 
entre as duas abordagens (ascendente e descendente) que dão resposta a necessidades 
específicas;

13. Solicita à Comissão uma análise com vista a melhorar a articulação entre as acções 
europeias e nacionais; pede que os convites à apresentação de propostas, incluindo os de 
Julho de 2011, sejam lançados em concertação com os Estados-Membros, não duplicando 
nem entrando em concorrência com as iniciativas nacionais, mas sim complementando 
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estas últimas; sugere que o PQ7 aumente o número de actores que gerem os programas 
nacionais implicados na programação conjunta, fazendo assim evoluir os PQID de uma 
lógica de gestão do projecto para uma lógica de gestão de programa; solicita que os três 
últimos anos do PQ7 sejam dedicados à contribuição para a estruturação do Espaço 
Europeu de Investigação;

14. Propõe a aprovação entre a União e os Estados-Membros de um plano europeu de 
investigação ambicioso em matéria de tecnologia e defesa, com um início de 
financiamento significativo entre o PQ7 e a Agência Europeia de Defesa no base no artigo 
45.º, alínea d), do Tratado UE, na perspectiva de um reforço da base industrial e 
tecnológica do sector da defesa, melhorando simultaneamente a eficácia da despesa 
pública a nível militar;

Participação no PQ7

15. Salienta que não parece que a indústria apresente taxas de participação superiores às dos 
PQ anteriores, sobretudo na vertente "Cooperação"; assim, solicita à Comissão que 
proceda a uma análise detalhada da capacidade de esta atrair os investimentos do sector 
privado;

16. Congratula-se com os resultados do PQ7 em prol das PME, tanto no que respeita ao 
objectivo de 15% estabelecido na vertente "Cooperação", como ao programa 
"EUROSTARS"; é de opinião que uma melhor coordenação do PQ7 com os Fundos 
Estruturais poderia facilitar a participação dos Estados-Membros sub-representados;

17. Propõe a territorialização das políticas de investigação e desenvolvimento;

18. Considera que o PQ7 deveria afirmar as suas prioridades em matéria de cooperação 
internacional; é de opinião que a escolha dos países e dos temas alvo para as acções de 
cooperação internacional deve ser exercida em concertação com os Estados-Membros, a 
fim de verificar a pertinência e o interesse que essas acções suscitam junto deles;

Financiamento

19. Considera que deve ser mantido o nível de financiamento do PQ7; recorda que o 
investimento em IDT é um investimento a longo prazo e constitui um elemento 
determinante para atingir os objectivos da estratégia Europa 2020;

20. Salienta que o financiamento das infra-estruturas de investigação deveria beneficiar de 
melhor coordenação entre o PQ7, os instrumentos do BEI, os Fundos Estruturais e as 
políticas nacionais e regionais;

21. Apela aos Estados-Membros e à União Europeia para que respeitem os seus 
compromissos financeiros no quadro dos acordos internacionais em matéria de 
investigação;

Papel da inovação

22. Está convicto de que a comercialização deveria ser incluída nos parâmetros dos futuros 
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convites à apresentação de projectos do PQ7 no domínio da inovação;

23. Reconhece que as plataformas tecnológicas europeias, as ITC e as PPP contribuem para 
uma maior participação do sector industrial;

Acompanhamento das medidas de simplificação

24. Preocupa-se com a excessiva carga administrativa do PQ7; apoia a proposta de revisão do 
Regulamento Financeiro, com vista à simplificação dos procedimentos;

25. Reitera a importância da introdução urgente das medidas de simplificação processuais, 
administrativas e financeiras na actual gestão do PQ7, tal como identificadas na resolução 
do Parlamento Europeu de 11 de Novembro de 2010; insta a Comissão a apresentar 
propostas sobre essas medidas de simplificação no contexto do actual PQ7, em 
complemento das suas primeiras propostas; reitera o seu desejo de ver os litígios 
actualmente em curso entre a Comissão e os beneficiários sobre todos os 
programas-quadro serem resolvidos rapidamente, respeitando o princípio de uma gestão 
séria dos dinheiros públicos;

26. Congratula-se com as recomendações relativas a uma redução do tempo de adjudicação e 
ao estabelecimento de uma moratória à criação de novos instrumentos no quadro do PQ7;

Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos (MFPR)

27. Considera que o MFPR desempenhou um preponderante papel de alavanca para o 
aumento dos investimentos na IDT numa altura de crise em que o sector bancário tinha 
deixado de desempenhar esse papel, saldando-se nos primeiros anos em empréstimos de 8 
mil milhões de euros, gerando mais de 20 mil milhões de euros de investimentos;

28. Recomenda que a aplicação deste instrumento financeiro seja prosseguida e intensificada 
no PQ8, na medida em que contribui para melhorar o acesso ao financiamento e favorecer 
os investimentos privados;

29. Todavia, manifesta a sua preocupação perante os montantes irrisórios afectados às infra-
estruturas de investigação, às universidades e organismos de investigação e às PME, 
nomeadamente às PME inovadoras, bem como perante a existência de um desequilíbrio 
geográfico e sectorial notório nos empréstimos concedidos; assim, apoia as 
recomendações concretas do grupo de peritos com vista a melhorar a participação de 
certos grupos alvo sub-representados;

Conclusão geral

30. Solicita que a utilização do PQ7 tenha em conta as consequências da crise económica para 
os anos do final do programa (2011 a 2013), no que respeita às somas consideráveis 
(28 800 milhões de euros em 3 anos) que falta programar, os objectivos a alcançar para a 
estratégia Europa 2020 e a preparação de um Espaço Europeu de Investigação (EEI) e da 
União da Inovação;

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

Reconciliar o cidadão com a ciência

«Ce XXI è siècle nous offre un curieux paradoxe: alors qu’il pose des défis scientifiques 
majeurs et que les retombées scientifiques et techniques sont omniprésentes dans nos vies 
quotidiennes, les sciences n’ont jamais semblé aussi distantes, inaccessibles et 
inquiétantes.» (Este século XXI coloca-nos perante um paradoxo curioso: ao mesmo tempo 
que nos lança desafios científicos importantíssimos e que as descobertas científicas e técnicas 
estão omnipresentes nas nossas vidas quotidianas, as ciências nunca pareceram tão distantes, 
inacessíveis e inquietantes). Claudie Haigneré, presidente da UNIVERSCIENCE, antiga 
Ministra da Investigação (2002 a 2004) e antiga Ministra dos Assuntos Europeus (2004 a 
2005) da República Francesa, médica e astronauta.

Em 23 e 24 de Março de 2000, o Conselho Europeu, reunido em Lisboa, estabeleceu um 
objectivo estratégico ambicioso para a União Europeia: tornar-se, em 2010, a economia do 
conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo. O papel central da investigação 
foi reconhecido nessa estratégia.
O objectivo parece estar ao alcance dos 15 prestigiados Estados que compõem a União, na 
qual há quem veja, com a nostalgia do desaparecimento do seu império, a esperança de uma
sociedade nova.
Essa estratégia, dita "Estratégia de Lisboa", foi um fracasso, sem que a União tenha 
verdadeiramente analisado as suas causas.
Será culpa dos Estados, que não respeitam os compromissos europeus que subscreveram?
Será culpa dos povos, que se sentem insuficientemente associados e tudo farão para que as 
elites paguem caro por isso?
Será culpa das elites, que não entenderam a sede dos povos de compreenderem o sentido 
daquilo que lhes é proposto?
Será culpa da força dos factos políticos contrários, que foi superior à da União e dos seus 
membros?
Os historiadores terão de decifrar o que se passou nesta delicada década de 2000-2010, que 
representa provavelmente o fim de um ciclo de paz, prosperidade e fraternidade entre os 
povos europeus aberto após a Segunda Guerra Mundial e encerrado com a queda do Muro de 
Berlim e respectivas consequências.
É uma década que começa com a entrada do euro, grande esperança de estabilidade monetária 
que se transforma num imenso fiasco orçamental, pois esquecemo-nos de que não podemos 
ter uma união monetária sem uma união económica e que os Estados não respeitam o Pacto de 
Estabilidade que assinaram.
Prossegue com o Tratado de Nice, que entra em vigor em 1 de Fevereiro de 2003 de uma 
forma tão desastrosa e complexa que os seus signatários lançam de imediato um "debate sobre 
o futuro da União", suposto conduzir a um novo texto.
Sente uma imensa alegria quando o continente é, enfim, reunificado em 2004 e 2007 com a 
adesão de 12 Estados, 10 dos quais pós-comunistas, mas a eclosão da crise atiça os egoísmos 
nacionais, com enorme impacto sobre certas opiniões públicas.
É testemunho do desespero dos povos que, a partir de 2005 com a França e os Países Baixos, 
manifestam a sua sede de entenderem e de não serem esquecidos por uma construção europeia 
que já não compreendem. Mas a França e os Países Baixos não devem acusar ninguém: se, em 
2005, tivesse havido 27 referendos, mais do que 2 Estados teriam votado NÃO.
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A década termina com a crise financeira e económica a partir de 2008.
Termina em 2009 com novas instituições, uma nova Comissão Europeia e um novo 
Parlamento Europeu.
Entretanto, a União empenha-se em dois importantes projectos: GALILEO e ITER, cujo êxito 
depende da ciência e da investigação e cujas dificuldades ilustram a dura realidade europeia.
Como é possível imaginar, com tais acontecimentos políticos, que possamos esperar tornar-
nos a primeira economia do conhecimento mais competitiva do mundo?
Passada esta década, a União Europeia e os Estados-Membros encontram-se perante um 
desafio imenso: garantir aos seus povos a prosperidade e o progresso social num planeta que 
mexe muito depressa e se torna cada vez mais complexo.
Os Estados levaram tempo a compreender, uma vez passada a nostalgia dos impérios, que 
estavam a tornar-se demasiado pequenos e que tinham de unir-se.
A Europa levará tempo a compreender que já não é um grande continente.
A Europa tem de compreender que os seus concorrentes são, eles próprios, 
Estados-continentes: a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, sem esquecer os Estados Unidos e a 
Austrália.
Mas nós não somos uma nação: somos uma união de Estados.
Temos de nos unir para estabelecermos as nossas prioridades.
Neste contexto, a ciência é provavelmente uma matéria de união desde que seja exercida com 
consciência e, naturalmente, com independência relativamente aos interesses estrangeiros à 
União.
A proposta deste relatório aponta nesse sentido: analisar se a revisão do Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013) (PQ7) não constituirá uma 
oportunidade para consolidar o triângulo de ouro: conhecimento, formação, investigação, 
chave do destino dos Europeus.
Porquê propô-lo para a revisão do PQ7 e não esperar pelo PQ8?
Porque, em 2006, ano da decisão final relativa ao PQ7 pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, surgiram 4 elementos novos, com impacto sobre a investigação e a ciência:

 Com o Tratado de Lisboa, em vigor desde 1 de Dezembro de 2009, possuímos novas
instituições;

 Possuímos uma nova Comissão Europeia e um novo Parlamento Europeu;
 Possuímos um novo roteiro UE-2020;
 Estamos a sofrer uma crise financeira e económica muito importante, que teve início 

após a negociação do PQ7 em final de 2007/2008, e os anos finais da programação 
(2011 a 2013) são anos frágeis para o crescimento e a saída da crise; assim, nada deve 
ser deixado ao acaso.

O PQ7 constitui uma boa ocasião para a União Europeia elevar a sua política de investigação 
à altura das suas ambições económicas e sociais, nomeadamente consolidando o Espaço 
Europeu de Investigação (EEI). Dotado de um orçamento da ordem dos 54 mil milhões de 
euros para o período 2007-2013, o PQ7 tornou-se, ao longo dos anos, um dos mais 
importantes programas mundiais de apoio à investigação e constitui a principal ferramenta da 
política de investigação da União Europeia. Foram identificados quatro objectivos principais, 
correspondentes a quatro programas específicos destinados a estruturar o esforço de 
investigação europeu: o programa cooperação, o programa ideias, o programa pessoas e o 
programa capacidade. Uma vez que o objectivo é o de permitir à União Europeia responder 
aos grandes desafios societais que dizem respeito ao conjunto dos Estados-Membros e a que 
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estes não podem dar resposta sozinhos (envelhecimento demográfico e saúde, 
aprovisionamento de energia, água e alimentos, desenvolvimento sustentável, luta contra as 
alterações climáticas, etc.), bem como o de desenvolver os conhecimentos que permitam às 
nossas empresas inovarem mais e reforçarem a sua competitividade.

Para garantir que o PQ7 vai continuar a dar resposta às necessidades das políticas europeias, 
foi prevista até ao final de 2010, no n.º 2 do artigo 7.º da Decisão n.º 1982/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, uma avaliação intercalar 
baseada em dados concretos.
O relator do Parlamento Europeu congratula-se com o excelente trabalho realizado pelos 
grupos de peritos sobre a avaliação intercalar do PQ7 e do Mecanismo de Financiamento da 
Partilha de Riscos, apesar de um mandato muito vasto que teria merecido uma abordagem 
muito mais técnica, e espera, portanto, que isso aconteça com os futuros programas-quadro. 
Mas o relator lamenta o atraso na publicação da comunicação da Comissão Europeia sobre 
este tema, que era esperada para o final de 2010 e acabou por só ver a luz do dia em Fevereiro 
de 2011.
O relator lamenta sobretudo que esta avaliação não tenha tomado suficientemente em 
consideração os aspectos globais da investigação entre a União Europeia e os 
Estados-Membros.

Esta avaliação deve ser considerada face às somas importantes que falta programar: 28 800 
milhões de euros em três anos (2011 a 2013), comparados com os 25 800 milhões 
programados durante os quatro primeiros anos do PQ7 (2007 a 2010) e os 17 000 milhões do 
PQ6 (2002 a 2006). Para 2011, há que dedicar à investigação mais de 8 500 milhões de euros, 
para 2012 mais de 9 500 milhões de euros e, para 2013, mais de 10 500 milhões de euros. 
Tais montantes merecem uma análise concreta com vista a favorecer a participação dos 
actores envolvidos e evitar uma dispersão dos financiamentos em programas que apresentam 
disfunções ou não dão resposta às necessidades. O relator do Parlamento Europeu estima que 
é necessária uma gestão saudável dos dinheiros públicos, estejamos ou não em crise, mas que 
qualquer modificação ou reorientação deve ser feita respeitando a estabilidade, a coerência 
geral e a segurança jurídica, base da confiança mútua das partes interessadas.

Algumas grandes orientações para esta revisão intercalar:
- A simplificação: já abordada na resolução de 11 de Novembro de 2010 sobre a 

simplificação da execução dos programas-quadro de investigação, há que voltar a ela para 
dar seguimento aos pedidos do Parlamento Europeu. Com efeito, uma das dificuldades 
constatadas consiste na complexidade e no peso dos procedimentos administrativos, que 
têm por consequência desviar os investigadores dos financiamentos europeus em benefício 
dos financiamentos nacionais, e tornar a Europa impopular em matéria de investigação. 
Este problema agravou-se com a recente política das auditorias financeiras da Comissão 
Europeia. Parece hoje em dia mais que necessário resolver os problemas do passado, 
nomeadamente do PQ6, e evitar que estes se repitam no PQ7 ou nos futuros programas-
quadro. A resolução dos litígios do passado, sem a intervenção do Tribunal de Justiça, e a 
simplificação presente e futura, no respeito de uma gestão saudável do erário público, 
constitui uma condição essencial para que a ciência, a investigação e a inovação possam 
ser tratadas à escala europeia, nomeadamente na perspectiva das negociações com os 
Estados-Membros relativamente ao PQ8, já que queremos europeizar mais a investigação 
e, finalmente, alcançar um Espaço Europeu de Investigação (EEI).
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- A participação das PME: frequentemente considerada uma das fraquezas dos 
programas-quadro, temos ainda de desenvolver muitos esforços, embora possamos desde já 
constatar uma melhoria: por exemplo, o objectivo dos 15% de participação das PME nos 
programas "Cooperação" está quase a ser alcançado;

- A inovação: constatamos actualmente um reforço da dimensão "Inovação", pelo que é 
importante orientar estes últimos anos para esse tipo de projecto. O relator do Parlamento 
Europeu quer salientar, no entanto, a recusa existente na Europa em estabelecer uma 
relação entre investigação-inovação e comercialização, ou que o potencial de 
comercialização deve ser sempre tomado em consideração;

- Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos: a aplicação deste mecanismo teve um 
efeito muito positivo, e deve ser prosseguido e intensificado nesta fase final do PQ7 e nos 
programas futuros;

- O relator propõe que as políticas de investigação e desenvolvimento sejam territorializadas, 
para uma repartição harmoniosa da investigação entre todas as universidades.  A relação 
com a excelência, que se encontra muitas vezes em espaço urbano, pode estabelecer-se 
com a intensificação das ligações virtuais, por exemplo através de videoconferências 
permanentes e uma interconexão inteligente entre os centros de investigação 
territorializados e os centros de excelência;

- O relator propõe igualmente a aprovação entre a União e os Estados-Membros de um plano 
europeu de investigação ambicioso em matéria de tecnologia e defesa, com base no artigo 
45.º, alínea d), do Tratado UE, na perspectiva de um reforço da base industrial e 
tecnológica do sector da defesa, melhorando simultaneamente a eficácia da despesa pública 
a nível militar. Esse plano deve ter por objecto consolidar a política europeia de defesa.

De uma forma mais geral, e no que respeita aos convites à apresentação de projectos que 
ainda falta lançar, o relator propõe que estes sirvam para consolidar o EEI e provar que pode 
haver valor acrescentado europeu; tudo isto na perspectiva de negociar, com os 
Estados-Membros e para futuras perspectivas financeiras a partir de 2014, a europeização da 
investigação.


