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Pergunta com pedido de resposta oral O-000021/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Cristian-Silviu Buşoi
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Assunto: Apoio da UE à comunidade de investigação ucraniana

Na sequência da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a comunidade do ensino superior e 
da investigação da UE manifestou um forte apoio ao setor da investigação e da inovação ucraniano. 
Foram criadas várias iniciativas para prestar ajuda concreta em toda a UE. A Comissão prestou, com 
razão, apoio coordenado a essas ações, por exemplo, através da criação do portal ERA4Ukraine.

No que diz respeito às oportunidades de financiamento, o regime MSCA4Ukraine, anunciado pela 
Comissão como parte das Ações Marie Skłodowska-Curie, deverá beneficiar até 200 investigadores. 
Para além disso, foram tomadas medidas administrativas para assegurar que as entidades 
ucranianas elegíveis para financiamento da UE ao abrigo do Horizonte Europa possam continuar a 
receber financiamento deste programa.

Embora estes progressos sejam oportunos e reconhecidos, devem ser tomadas mais medidas. É 
necessário aproveitar melhor as possibilidades previstas no Acordo de Associação UE-Ucrânia e 
identificar novas formas para apoiar a sobrevivência e a futura reforma das infraestruturas de 
investigação ucranianas. O impacto total da guerra ainda é desconhecido e é provável que a situação 
se mantenha instável durante um período indeterminado.

1. Tenciona a Comissão mobilizar novas oportunidades concretas de financiamento para o setor 
da investigação e da inovação ucraniano?

2. Disponibilizará a Comissão apoio específico para os cientistas e investigadores que 
permanecem na Ucrânia?

3. Está a Comissão a desenvolver planos específicos para apoiar a infraestrutura de investigação 
ucraniana no seu conjunto, de forma a restabelecê-la após a guerra?

4. Recolhe a Comissão informações sobre os regimes nacionais de apoio à comunidade de 
investigação ucraniana, a fim de partilhar boas práticas a nível da UE?

Apresentação: 15.6.2022
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