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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Aprova as propostas da Comissão destinadas a simplificar as formalidades administrativas 
dos programas-quadro de investigação, em especial a introdução progressiva de um 
financiamento baseado nos resultados;

2. Saúda a reflexão em curso no âmbito das instituições europeias sobre a indispensável 
simplificação da política de desenvolvimento regional tendo em vista uma maior 
transparência, uma eficácia acrescida e um reforço da segurança jurídica na perspectiva 
dos beneficiários; entende que as boas práticas resultantes deste processo poderão ser úteis 
para a simplificação da aplicação do 7.º Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento (PQID); 

3. Considera que os vários instrumentos de que a União Europeia dispõe no domínio da 
coesão, da investigação e da inovação deveriam ser aplicados de forma integrada em 
nome da eficiência; salienta, consequentemente, a necessidade de estabelecer sinergias 
entre esses instrumentos;

4. Considera que o nível regional é o mais adaptado para estimular a investigação e a 
inovação devido à proximidade entre as universidades, os organismos de investigação 
públicos, as grandes empresas, as PME e as autoridades públicas regionais, 
nomeadamente no âmbito de agrupamentos ("clusters");

5. Lembra que, à semelhança da política de desenvolvimento regional, o 7.º PQID assenta 
nos princípios de parceria e de co-financiamento; frisa a sua adesão a esses princípios de 
boa gestão e solicita que os mesmos sejam preservados apesar dos cortes na despesa 
pública determinados pela crise económica;

6. Recorda que os instrumentos de que a União Europeia dispõe para incentivar a 
investigação e o desenvolvimento se concentram nos projectos de excelência e de grande 
amplitude susceptíveis de terem um impacto concreto na actividade económica e a nível 
da criação de emprego; assinala que o dinamismo dos projectos de excelência tem 
repercussões positivas na globalidade dos territórios da União Europeia e completa 
eficazmente a dimensão territorial dos instrumentos da política de coesão.


