
 

AD\1136557PT.docx  PE606.112v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
 

2017/2044(BUD) 

10.10.2017 

PARECER 

da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

dirigido à Comissão dos Orçamentos 

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Relator de parecer: Jerzy Buzek 

 



 

PE606.112v02-00 2/6 AD\1136557PT.docx 

PT 

PA_NonLeg 



 

AD\1136557PT.docx 3/6 PE606.112v02-00 

 PT 

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. Rejeita os cortes efetuados pelo Conselho de 4,5 % nas dotações para autorizações e 1,4 

% nas dotações para pagamentos das rubricas orçamentais relacionadas com a indústria, a 

investigação e a energia, no âmbito da rubrica 1a do orçamento da União para 2018, em 

relação à proposta da Comissão; regista o aumento de 5,5 % das dotações para 

autorizações e 5,3 % das dotações para pagamentos das rubricas orçamentais relacionadas 

com a indústria, a investigação e a energia, no âmbito da rubrica 1a do orçamento da 

União para 2018, em relação a 2017; congratula-se com a ênfase dada no orçamento para 

2018 apresentado pela Comissão ao êxito das gerações jovens e à criação de postos de 

trabalho estáveis e de alta qualidade; regista os novos níveis redobrados de apoio aos 

jovens investigadores propostos pela Comissão; neste contexto, discorda dos cortes 

efetuados pelo Conselho no financiamento dos programas de empreendedorismo 

proporcionados pelo EIT; 

2. Lamenta profundamente os cortes significativos de 0,5 mil milhões de EUR nas dotações 

para autorizações e 120 milhões de EUR nas dotações para pagamentos efetuados pelo 

Conselho no Quadro Estratégico Comum para a Investigação e a Inovação, com um 

impacto extremamente negativo no programa Horizonte 2020; observa que estes cortes 

são propostos apesar da existência de um défice de investimentos no domínio da 

investigação e desenvolvimento de cerca de 150 mil milhões de EUR por ano; tenciona, 

por conseguinte, repor na totalidade os montantes cortados pelo Conselho; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de, devido ao financiamento insuficiente do programa Horizonte 

2020, a taxa de sucesso das candidaturas ser baixa; insta a Comissão a respeitar a 

repartição do orçamento do programa Horizonte 2020, tal como descrita no anexo II do 

Regulamento (UE) 1291/2013; 

3. Insta ao restabelecimento do perfil anual inicial das rubricas orçamentais relativas ao 

programa Horizonte 2020 e ao MIE que foram cortadas para o provisionamento do fundo 

de garantia do FEIE, nomeadamente recorrendo a todos os meios financeiros disponíveis 

no quadro do atual Regulamento QFP; recorda que, durante as negociações sobre o FEIE, 

o Parlamento instou à redução do impacto negativo sobre estes dois programas, na medida 

do possível; manifesta a sua preocupação pelo facto de a proposta de prolongamento do 

FEIE poder enfraquecer mais uma vez o programa Horizonte 2020 e o MIE; 

4. Recorda que os objetivos da União da Energia e os objetivos climáticos europeus estão 

entre as principais prioridades legislativas atuais; insta a Comissão a prever os recursos 

financeiros necessários para os investimentos neste domínio; considera que os fundos 

necessários para o MIE-Energia devem ser salvaguardados, a fim de permitir o 

aprofundamento de um mercado integrado da energia a nível da União, e manifesta sua 

preocupação com os cortes propostos pelo Conselho nas dotações para autorizações e para 

pagamentos do MIE-Energia; 

5. Salienta que é necessário atingir os objetivos do Mercado Único Digital a fim de 

promover a inclusão digital da economia da União, do setor público e dos cidadãos da 
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União, e que iniciativas legislativas como o WIFI4EU são cruciais para a consecução 

destes objetivos; solicita à Comissão que preveja financiamento suficiente para as rubricas 

orçamentais correspondentes e mantenha o seu compromisso de investimento para o 

WIFI4EU entre 2017 e 2020; 

6. Insiste em que a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) seja dotada 

de recursos financeiros e humanos suficientes para poder fazer face à extensão do seu 

mandato; observa, além disso, que os recursos financeiros e o número de lugares 

suplementares atribuídos à Agência do GNSS Europeu, para o desempenho das suas 

funções e para apoiar a futura gestão, adequada e eficiente, do programa Galileo, assim 

como à Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação e ao Instituto 

Europeu de Inovação e Tecnologia continuam a ser insuficientes para o desempenho das 

novas funções que lhes são atribuídas pela legislação da União; 

7. Está consciente da grande importância das rubricas orçamentais consagradas aos desafios 

societais e, mais especificamente, da rubrica orçamental «Melhoria da saúde e do bem-

estar ao longo da vida» para o aumento do nível de vida na União; incentiva a Comissão a 

manter um financiamento suficiente para esse fim e lamenta os cortes propostos pelo 

Conselho; 

8. Salienta que as PME constituem uma parte essencial da economia da União, na medida 

em que proporcionam um elevado número de postos de trabalho na União, e considera ser 

necessário criar um ambiente empresarial favorável às PME, bem como apoiar os polos e 

as redes de PME; congratula-se com o aumento dos fundos para o instrumento a favor das 

PME e com a continuação do FEIE na proposta da Comissão; observa, contudo, com 

grande preocupação que os cortes efetuados pela Comissão no programa COSME e os 

cortes do Conselho no instrumento a favor das PME enviam um sinal contraditório às 

empresas europeias; 

9. Toma nota da ação preparatória em matéria de defesa; salienta, no entanto, que uma 

atividade deste tipo deve ser dotada de recursos novos, dado o seu impacto significativo 

no orçamento da União; sublinha que a vertente de investigação necessita de um 

financiamento suplementar no âmbito do QFP pós-2020; manifesta a sua preocupação 

com a concentração de operações à cabeça do período efetuada no âmbito do MIE-

Energia, a fim de disponibilizar recursos em 2019-2020 para, por exemplo, a defesa da 

UE; 

10. Toma nota do aumento das dotações para os programas de assistência ao 

desmantelamento nuclear; reconhece a necessidade de assistência financeira ao 

desmantelamento, mas lamenta os atrasos verificados nos programas; solicita à Comissão 

que proceda a aumentos bem ponderados e razoáveis, tendo em conta estes atrasos; 

11. Salienta que o não cumprimento pela União dos seus compromissos jurídicos e políticos 

em matéria de dotações para pagamentos afetaria seriamente a sua fiabilidade e teria um 

sério impacto negativo sobre a confiança na capacidade das instituições da União para 

desempenhar o seu papel. 
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