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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação proposto destina-se a articular num 
único quadro comum os programas de apoio comunitário existentes e partes relevantes de 
outros programas comunitários em domínios fundamentais para incentivar a produtividade, a 
capacidade de inovação e o crescimento sustentável na Europa, tratando entretanto de 
questões ambientais complementares. 

O relator congratula-se com esta iniciativa no sentido de dar maior coerência e conseguir 
maior sinergia entre os programas e instrumentos comunitários relevantes.  

O Programa-Quadro deverá decorrer no período de 2007 a 2013, com um orçamento de 4,21 
mil milhões de euros. Incluirá 3 sub-programas, a saber:

• o Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação,
• o Programa de apoio à Política em matéria de TIC,
• Programa de Energia Inteligente - Europa.

O relator reconhece o importante papel desempenhado pelas PME na economia da UE. 
Consequentemente, congratula-se com o facto de as PME se situarem no núcleo do novo 
programa e estratégia.

Os programas e instrumentos específicos deverão facilitar a adaptação das empresas à 
evolução estrutural, incentivar uma cooperação favorável ao espírito empresarial e às 
empresas, dando particular atenção às PME, e fomentar uma melhor exploração do potencial 
de inovação das empresas.

A Comunidade deverá igualmente dotar-se de uma base analítica sólida para apoiar os 
decisores políticos no domínio das PME, do espírito empresarial, da inovação e da 
competitividade nos sectores de actividade económica. Tal base deverá dar valor acrescentado 
à informação disponível a nível nacional nestes domínios. 

A Comunidade deverá prever estratégias comuns de desenvolvimento da competitividade para 
os sectores industrial e dos serviços. A Comunidade deverá também promover as melhores 
práticas em matéria de ambiente e cultura empresariais, incluindo a responsabilidade social 
das empresas e a igualdade de oportunidades entre géneros, e promover a emergência de 
jovens empresários.

O Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação deverá responder à evolução das 
necessidades financeiras das PME, incluindo a necessidade de financiamento de proximidade 
e a sua adaptação ao novo ambiente financeiro, evitando entretanto distorções do mercado.

O relator propõe algumas alterações à proposta da Comissão, essencialmente no sentido de 
introduzir elementos de política social e do emprego.

ALTERAÇÕES
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A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) Deve instituir-se um Programa-quadro 
para a Competitividade e a Inovação 
(doravante designado “o Programa-quadro”), 
a fim de contribuir não só para a melhoria da 
competitividade e do potencial de inovação 
da Comunidade, como também para a 
evolução da sociedade do conhecimento e o 
desenvolvimento sustentável com base num 
crescimento económico equilibrado.

(2) Deve instituir-se um Programa-quadro 
para a Competitividade e a Inovação 
(doravante designado “o Programa-quadro”), 
a fim de contribuir não só para a melhoria da 
competitividade, com vista a atingir o 
objectivo de Lisboa em matéria de pleno 
emprego e do potencial de inovação da 
Comunidade que contribuirão para o 
progresso e a coesão, como também para a 
evolução da sociedade do conhecimento e o 
desenvolvimento sustentável com base num 
crescimento económico equilibrado.

Justificação

Se é necessário promover a competitividade e a inovação na Comunidade é precisamente 
porque os receptores finais dos resultados positivos serão os próprios cidadãos da União 
Europeia, em particular os trabalhadores. Assim, o objectivo final das acções adoptadas pelo 
presente programa quadro é atingir o pleno emprego, tal como previsto na estratégia de 
Lisboa.

Alteração 2
Considerando 3

(3) Este programa está em plena 
consonância com a Comunicação da 
Comissão ao Conselho Europeu da 
Primavera intitulada Trabalhando juntos 
para o crescimento e o emprego - Um novo 
começo para a Estratégia de Lisboa, que 
preconiza a realização de acções destinadas 
a gerar crescimento e competitividade e a 

(3) Este programa está em plena 
consonância com a Comunicação da 
Comissão ao Conselho Europeu da 
Primavera intitulada Trabalhando juntos 
para o crescimento e o emprego - Um novo 
começo para a Estratégia de Lisboa, que 
preconiza a realização de acções destinadas 
a gerar crescimento económico equilibrado 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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tornar a Europa mais atraente para 
investidores e trabalhadores. A comunicação 
recorda ainda que é imprescindível 
incentivar a iniciativa empresarial, atrair 
capital de risco suficiente para a criação de 
novas empresas e preservar uma base 
industrial sólida na Europa, promovendo, em 
simultâneo, a inovação e, em particular, a 
eco-inovação (isto é, a inovação relacionada 
com as tecnologias ambientais ou que utiliza 
estas tecnologias), a adopção das tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC) e a 
utilização sustentável dos recursos. Se bem 
que a competitividade seja, em grande 
medida, impulsionada por empresas 
dinâmicas que exercem a sua actividade em 
mercados abertos e competitivos no âmbito 
de um enquadramento adequado, sobretudo 
de um quadro regulamentar propício à 
inovação, o financiamento comunitário 
desempenha também um papel importante, 
maximizando o apoio e fornecendo 
financiamento suplementar para colmatar 
eventuais insuficiências do mercado.

e competitividade e a tornar a Europa mais 
atraente para investidores e trabalhadores. A 
comunicação recorda ainda que é 
imprescindível incentivar a iniciativa 
empresarial, atrair capital de risco suficiente 
para a criação de novas empresas, aumentar 
o número e melhorar a qualidade dos 
postos de trabalho e preservar uma base 
industrial sólida na Europa, promovendo, em 
simultâneo, a inovação e, em particular, a 
eco-inovação (isto é, a inovação relacionada 
com as tecnologias ambientais ou que utiliza 
estas tecnologias), a adopção das tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC) e a 
utilização sustentável dos recursos. Se bem 
que a competitividade seja, em grande 
medida, impulsionada por empresas 
dinâmicas que exercem a sua actividade em 
mercados abertos e competitivos no âmbito 
de um enquadramento adequado, sobretudo 
de um quadro regulamentar propício à 
inovação, através de uma mão-de-obra 
qualificada e da coesão social da Europa, o 
financiamento comunitário desempenha 
também um papel importante, maximizando 
o apoio e fornecendo financiamento 
suplementar para colmatar eventuais 
insuficiências do mercado.

Justificação

A criação de mais empresas e a dinamização do espírito empresarial podem e devem contribuir, 
não só, para o desenvolvimento de novos postos de trabalho no mercado, mas também para a 
melhoria dos já existentes.

Alteração 3
Considerando 10

(10) A fim de garantir que o financiamento 
se limite a remediar as insuficiências do 
mercado e no intuito de evitar qualquer 
distorção do mercado, o financiamento 
concedido ao abrigo do Programa-quadro 
deve respeitar as regras comunitárias 
relativas aos auxílios estatais e aos 

(10) A fim de garantir que o financiamento 
se limite a remediar as insuficiências do 
mercado, incluindo do mercado de 
trabalho, e no intuito de evitar qualquer 
distorção do mercado, que entre outros pode 
significar um aumento do desemprego, o 
financiamento concedido ao abrigo do 
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instrumentos de acompanhamento, bem 
como a definição comunitária de PME em 
vigor.

Programa-quadro deve respeitar as regras 
comunitárias relativas aos auxílios estatais e 
aos instrumentos de acompanhamento, bem 
como a definição comunitária de PME em 
vigor.

Justificação

Não é apenas o funcionamento do mercado de bens e capitais que é importante, também o 
mercado do trabalho necessita da devida atenção da Comunidade e da sua intervenção 
económica quando considerado necessário devido a dificuldades particulares.

Alteração 4
Considerando 12

(12) O Programa-quadro e os programas 
específicos devem ser objecto de 
acompanhamento e de avaliação periódicos, 
por forma a permitir eventuais ajustamentos.

(12) O Programa-quadro e os programas 
específicos devem ser objecto de 
acompanhamento e de avaliação periódicos. 
Para este efeito, a Comissão elaborará
relatórios anuais de implementação para 
cada programa específico no que diz 
respeito à implementação, resultados e 
impactos financeiros. O Programa-Quadro 
e os programas específicos deverão ser 
acompanhados, por forma a permitir 
eventuais ajustamentos.

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar um pouco mais a forma como os programas serão 
acompanhados e avaliados. O texto deste considerando é demasiado vago.

Alteração 5
Considerando 18

(18) O Fundo Europeu de Investimento 
(FEI) é o órgão especializado da 
Comunidade responsável pela concessão de 
capital de risco e de instrumentos de garantia 
para as PME. Contribui para a prossecução 
dos objectivos da Comunidade, 
nomeadamente no que diz respeito à 
sociedade baseada no conhecimento, à 
inovação, ao crescimento, ao emprego e à 

(18) O Fundo Europeu de Investimento 
(FEI) é o órgão especializado da 
Comunidade responsável pela concessão de 
capital de risco e de instrumentos de garantia 
para as PME. Contribui para a prossecução 
dos objectivos da Comunidade, 
nomeadamente no que diz respeito à 
sociedade baseada no conhecimento, à 
inovação, ao crescimento, ao emprego e à 
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promoção do espírito empresarial. O FEI 
assegura a necessária continuidade na gestão 
dos programas comunitários, tendo 
adquirido uma sólida experiência na matéria. 
Com base em avaliações independentes, a 
gestão pelo FEI, em nome da Comissão, dos 
instrumentos financeiros comunitários para 
PME foi considerada um exemplo de boas 
práticas. O FEI possui também a
competência técnica necessária para apoiar 
novas acções dos Estados-Membros assentes 
em parcerias entre os sectores público e 
privado, destinadas a atrair fluxos de 
investimento de alto risco dos mercados de 
capitais, em benefício das pequenas 
empresas inovadoras.

promoção do espírito empresarial. O FEI 
assegura a necessária continuidade na gestão 
dos programas comunitários, tendo 
adquirido uma sólida experiência na matéria. 
Com base em avaliações independentes, a 
gestão pelo FEI, em nome da Comissão, dos 
instrumentos financeiros comunitários para 
PME foi considerada um exemplo de boas 
práticas. O FEI possui também a 
competência técnica necessária para apoiar 
novas acções dos Estados-Membros assentes 
em parcerias entre os sectores público e 
privado, destinadas a atrair fluxos de 
investimento de alto risco dos mercados de 
capitais, em benefício das pequenas 
empresas inovadoras, bem como para criar 
capacidades flexíveis de 
microfinanciamento para diversos tipos de 
empresas geridas por mulheres ou de 
gestão familiar que utilizam formas 
inovadoras de tecnologia. Importa 
melhorar a visibilidade das acções do FEI 
no que diz respeito às PME.

Or. el

Justificação

A dificuldade de acesso a formas adequadas de financiamento é apontada com frequência 
como o principal obstáculo à iniciativa e à inovação empresarial, em particular para as PME 
e as pequenas empresas familiares e de mulheres.

Alteração 6
Considerando 20

(20) Os serviços de apoio às empresas e à 
inovação desempenham um papel 
importante para assegurar o acesso das PME 
à informação sobre o funcionamento do 
mercado interno de bens e serviços e as 
oportunidades que este oferece, bem como 
sobre a transferência transnacional de 
inovação, conhecimento e tecnologia. São 
igualmente fundamentais para facilitar o 
acesso das PME à informação sobre a 

(20) Os serviços de apoio às empresas e à 
inovação desempenham um papel 
importante para assegurar o acesso das PME 
à informação sobre o funcionamento do 
mercado interno de bens e serviços e as 
oportunidades que este oferece, bem como 
sobre a transferência transnacional de 
inovação, conhecimento e tecnologia. São 
igualmente fundamentais para facilitar o 
acesso das PME à informação sobre a 
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legislação comunitária que lhes é aplicável, 
bem como sobre a legislação futura, 
permitindo-lhes assim preparar-se e 
adaptar-se de uma forma eficaz em termos 
de custos. As avaliações externas 
sublinharam a necessidade de reforçar o 
papel horizontal da prestação de serviços 
europeus de apoio às empresas no domínio 
da difusão de informação sobre programas 
comunitários e da promoção da participação 
das PME nesses programas, em especial, a 
participação das pequenas e médias 
empresas no Programa-quadro de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração. As avaliações sublinharam 
igualmente a importância de facilitar a 
interacção entre a Comissão e as PME. 

legislação comunitária que lhes é aplicável, 
bem como sobre a legislação futura, 
nomeadamente no que diz respeito à 
legislação laboral e social, permitindo-lhes 
assim preparar-se e adaptar-se de uma forma 
eficaz em termos de custos. As avaliações 
externas sublinharam a necessidade de 
reforçar o papel horizontal da prestação de 
serviços europeus de apoio às empresas no 
domínio da difusão de informação sobre 
programas comunitários e da promoção da 
participação das PME nesses programas, em 
especial, a participação das pequenas e 
médias empresas no Programa-quadro de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração. As avaliações sublinharam 
igualmente a importância de facilitar a 
interacção entre a Comissão e as PME.

Justificação

A legislação laboral e social constitui uma parte importante da legislação que pode ser 
pesada para as empresas, nomeadamente as PME. Consequentemente, o acesso a esta 
(futura) legislação social é de particular importância. 

Alteração 7
Considerando 21

(21) Comunidade deve dotar-se de uma base 
analítica fiável para apoiar a decisão política 
nos domínios das PME, do espírito 
empresarial, da inovação e da 
competitividade nos sectores industriais. 
Essa base deve conferir um valor 
acrescentado à informação disponível na 
matéria a nível nacional. A Comunidade 
deve assegurar a elaboração comum de 
estratégias de competitividade para os 
sectores da indústria e dos serviços e 
promover as melhores práticas no âmbito do 
enquadramento e da cultura empresariais,
inclusive no que respeita à 
responsabilidade social das empresas e à 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres, devendo igualmente fomentar o 
aparecimento de novos empresários.

(21) A Comunidade deve dotar-se de uma 
base analítica fiável para apoiar a decisão 
política nos domínios das PME, do espírito 
empresarial, da inovação e da 
competitividade nos sectores industriais. 
Essa base deve conferir um valor 
acrescentado à informação disponível na 
matéria a nível nacional. A Comunidade 
deve assegurar a elaboração comum de 
estratégias de competitividade para os 
sectores da indústria e dos serviços e 
promover as melhores práticas e a utilização 
da experiência no que diz respeito ao 
enquadramento empresarial, à 
revalorização contínua do nível 
educacional dos trabalhadores, ao 
desenvolvimento de uma cultura 
empresarial, tanto dos homens, como das 
mulheres e à responsabilidade social das 
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empresas, com base no princípio da 
igualdade de oportunidades e de tratamento 
entre homens e mulheres no que diz 
respeito à formação profissional, ao 
emprego e à aprendizagem ao longo da 
vida.  

Alteração 8
Considerando 22

(22) O Conselho Europeu que se realizou em 
20 e 21 de Março de 2003 deu prioridade à 
inovação e ao espírito empresarial e 
sublinhou a necessidade de a Europa envidar 
mais esforços para transformar as ideias em 
valor acrescentado real. O Conselho apelou 
a que se tomassem novas medidas no sentido 
de criar as condições para a inovação por 
parte das empresas. O modelo linear de 
inovação, que parte do princípio de que a 
investigação conduz directamente à 
inovação, já se revelou insuficiente para 
explicar o desempenho em termos de 
inovação e para conceber respostas 
adequadas em matéria de políticas de 
inovação. Com base na constatação de que 
as empresas são fulcrais para o processo de 
inovação, o financiamento destinado a 
incentivar as actividades de inovação das 
empresas, preparar a adopção da inovação 
pelo mercado e promover a gestão e a 
cultura de inovação deve inserir-se no 
âmbito do Programa para o Espírito 
Empresarial e a Inovação. Tal deverá 
garantir que a inovação fomente a promoção 
da competitividade e seja concretizada em 
aplicações práticas a nível empresarial. O 
Conselho Europeu realizado em 25 e 26 de 
Março de 2004 acrescentou que as 
tecnologias limpas são cruciais para explorar 
plenamente as sinergias entre as empresas e 
o ambiente. A promoção da eco-inovação, 
que inclui as tecnologias limpas inovadoras, 
pode contribuir para explorar o seu 

(22) O Conselho Europeu que se realizou em 
20 e 21 de Março de 2003 deu prioridade à 
inovação e ao espírito empresarial e 
sublinhou a necessidade de a Europa envidar 
mais esforços para transformar as ideias em 
valor acrescentado real. O Conselho apelou 
a que se tomassem novas medidas no sentido 
de criar as condições para a inovação por 
parte das empresas. O modelo linear de 
inovação, que parte do princípio de que a 
investigação conduz directamente à 
inovação, já se revelou insuficiente para 
explicar o desempenho em termos de 
inovação e para conceber respostas 
adequadas em matéria de políticas de 
inovação. Com base na constatação de que 
as empresas e os seus trabalhadores são 
fulcrais para o processo de inovação, o 
financiamento destinado a incentivar as 
actividades de inovação das empresas, 
integrar de forma mais orientada o espírito 
empresarial  enquanto importante domínio 
de acção em todos os níveis  de formação, 
preparar a adopção da inovação pelo 
mercado e promover a gestão e a cultura de 
inovação deve inserir-se no âmbito do 
Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação. Tal deverá garantir que a inovação 
fomente a promoção da competitividade e 
seja concretizada em aplicações práticas a 
nível empresarial. O Conselho Europeu 
realizado em 25 e 26 de Março de 2004 
acrescentou que as tecnologias limpas são 
cruciais para explorar plenamente as 
sinergias entre as empresas e o ambiente. A 
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potencial. promoção da eco-inovação, que inclui as 
tecnologias limpas inovadoras, pode 
contribuir para explorar o seu potencial. 
Existe igualmente um potencial 
inexplorado e uma riqueza de 
conhecimentos entre os trabalhadores a 
todos os níveis das empresas que deveriam 
ser utilizados para melhorar a 
competitividade e o espírito empresarial.

Alteração 9
Considerando 27

(27) As tecnologias da informação e da 
comunicação constituem a espinha dorsal da 
economia do conhecimento, representando 
cerca de metade do crescimento da 
produtividade nas economias modernas e 
fornecendo soluções únicas para enfrentar os 
principais desafios da sociedade. A melhoria
do sector público e dos serviços de interesse 
geral deve processar-se em estreita 
colaboração com as políticas comunitárias 
pertinentes, por exemplo, nos domínios da 
saúde pública, da educação e formação, do 
ambiente, dos transportes, do 
desenvolvimento do mercado interno e da 
concorrência.

(27) As tecnologias da informação e da 
comunicação constituem a espinha dorsal da 
economia do conhecimento, representando 
cerca de metade do crescimento da 
produtividade nas economias modernas e 
fornecendo soluções únicas para enfrentar os 
principais desafios da sociedade. A melhoria 
do sector público e dos serviços de interesse 
geral deve processar-se em estreita 
colaboração com as políticas comunitárias 
pertinentes, por exemplo, nos domínios da 
saúde pública, da previdência social e dos 
cuidados às pessoas com necessidades 
específicas, da educação e formação, do 
emprego,do ambiente, dos transportes, do 
desenvolvimento do mercado interno e da 
concorrência.

Justificação

Entre as políticas comunitárias dependentes do sector público e de utilidade pública incluem-
se a protecção das pessoas com necessidades específicas e o emprego.

Alteração 10
Considerando 28

(28)Deve incentivar-se a implantação e a 
utilização óptima de soluções inovadoras 
assentes em TIC, sobretudo a nível dos 
serviços de interesse público. O apoio 
comunitário deve também facilitar a 
coordenação e a realização de acções com 

(28) Deve incentivar-se a implantação e a 
utilização óptima de soluções inovadoras 
assentes em TIC, sobretudo a nível dos 
serviços de interesse público. O apoio 
comunitário deve também facilitar a 
coordenação e a realização de acções com 
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vista a desenvolver a sociedade da 
informação nos Estados-Membros.

vista a desenvolver a sociedade da 
informação não exclusiva nos 
Estados-Membros . 

Justificação

Por razões de coerência com os artigos 2, 26, e 29 da presente proposta.

Alteração 11
Artigo 1, nº 3

3. O Programa-quadro não abrange as 
actividades de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico realizadas ao 
abrigo do artigo 166.º do Tratado.

3. O Programa-quadro não abrange nem 
entra em contradição com as actividades de 
investigação e de desenvolvimento 
tecnológico realizadas ao abrigo do artigo 
166.º do Tratado.

Justificação

As acções da Comunidade nos sectores da investigação e do desenvolvimento 
tecnológico, por um lado, e da competitividade e da inovação, por outro, não se devem 
sobrepor, mas complementar-se e reforçar-se mutuamente para que sejam eficazes.

Alteração 12
Artigo 2, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) promover a educação e formação 
permanente dos trabalhadores

Justificação

Numa economia competitiva e inovadora, a questão do nível de formação dos 
trabalhadores é de importância fundamental.

Alteração 13
Artigo 6, nº 1, alínea e)

e) partilha e difusão de informação e acções 
de sensibilização;

e) partilha e difusão de informação, 
experiências e melhores práticas e acções 
de sensibilização;
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Justificação

Para apoiar a aplicação do programa é fundamental a promoção, comunicação, partilha de 
informações e experiências e a divulgação de boas práticas.

Alteração 14
Artigo 10, nº 1

1. É instituído um programa de apoio às 
empresas e PME, ao espírito empresarial, à 
inovação e à competitividade industrial, a 
seguir designado “Programa para o Espírito 
Empresarial e a Inovação”.

1. É instituído um programa de apoio às 
empresas e PME, ao espírito empresarial, à 
inovação, à divulgação do saber e à 
competitividade industrial, a seguir 
designado “Programa para o Espírito 
Empresarial e a Inovação”.

Justificação

A divulgação do saber desempenha um papel fundamental no arranque de iniciativas 
empresariais e na promoção do espírito empresarial.

Alteração 15
Artigo 10, nº 2, alínea a bis) (nova)

a bis) a criação de empregos de elevada 
qualidade nas indústrias criativas e 
inovadoras.

Justificação

O programa deve ter o objectivo muito claro e explícito de criar emprego de qualidade.

Alteração 16
Artigo 10, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) a educação e formação permanente 
dos trabalhadores 

Justificação

Vide justificação do artigo 2. 1b) i novo.
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Alteração 17
Artigo 11 bis (novo)

Artigo 11º bis
Empregos de elevada qualidade nas 

indústrias criativas e inovadoras
As acções em matéria de empregos de
elevada qualidade nas indústrias criativas 
e inovadoras poderão abranger:
a) o incentivo a boas práticas de emprego, 
incluindo a participação dos trabalhadores;
b) o incentivo ao apoio de cooperativas e de 
empresas da economia social;
c) a promoção da cooperação e do 
intercâmbio das melhores práticas em 
termos de emprego e de desenvolvimento 
sustentável.

Justificação

O programa deve ter o objectivo muito claro e explícito de criar emprego de qualidade. Há 
que prestar especial atenção às cooperativas e às empresas da economia social.

Alteração 18
Artigo 14, alínea a)

a) o incentivo da mentalidade, da 
competência e da cultura empresariais e o 
equilíbrio entre os riscos e os benefícios da 
actividade empresarial, sobretudo no que 
respeita aos jovens empresários;

a) o incentivo da mentalidade, da 
competência e da cultura empresariais entre 
os trabalhadores a todos os níveis da 
empresa e o equilíbrio entre os riscos e os 
benefícios da actividade empresarial, 
sobretudo no que respeita aos jovens 
empresários;

Alteração 19
Artigo 14, alínea c bis) (nova)

c bis) a promoção do espírito empresarial 
enquanto domínio de acção importante a 
todos os níveis de formação.
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Alteração 20
Artigo 15 bis (novo)

 
Artigo 15° bis

Educação e formação dos trabalhadores
Entre as acções relativas à educação e 
formação permanente dos trabalhadores 
podem incluir-se:
a) o fornecimento de novos conhecimentos 
tecnológicos aos trabalhadores através de 
seminários especiais, com vista a melhorar 
as suas capacidades e qualificações.
b) a educação e formação permanente dos 
trabalhadores a intervalos regulares de 
modo a, por um lado, promover a cultura 
da inovação e, por outro, introduzir as 
condições para que desenvolvam iniciativas 
e acções criativas. 

Justificação

Este novo artigo é a sequência natural da introdução de um novo objectivo sobre educação e 
formação dos trabalhadores no artigo 10 "criação e objectivos". Referem-se os modos de 
realização desse objectivo.

Alteração 21
Artigo 24, alínea d bis) (nova)

d bis) identificar os pontos de 
estrangulamento e as medidas de 
coordenação das políticas fiscais dos 
Estados-Membros com vista a facilitar o 
acesso das PME ao capital de risco.

Alteração 22
Artigo 28, alínea a)

a) promover a inovação em processos, 
serviços e produtos proporcionados pelas 
TIC, em especial a nível das PME e dos 

a) promover a inovação em processos, 
serviços e produtos proporcionados pelas 
TIC, em especial a nível das PME e dos 
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serviços públicos, tendo em conta os 
necessários requisitos de competência;

serviços públicos, tendo em conta os 
requisitos de um elevado nível de formação 
necessário para obter um amplo leque de 
competências e assegurar a sua aplicação
através da formação ao longo da vida;

Justificação

A mão de obra com um elevado nível de especialização corresponde melhor à rápida 
mutação das exigências da empresa e pode mais facilmente transferir-se para novos postos 
de trabalho.  

Alteração 23
Artigo 28, alínea c)

c) promover e salientar as oportunidades e 
os benefícios oferecidos pelas TIC aos 
cidadãos e às empresas e fomentar o debate 
a nível europeu sobre as novas tendências 
em matéria de TIC.

c) promover e salientar as oportunidades e 
os benefícios oferecidos pelas TIC aos 
cidadãos, principalmente aos 
desempregados e aos deficientes, e às 
empresas e fomentar o debate a nível 
europeu sobre as novas tendências em 
matéria de TIC.

Justificação

A presente alteração salienta a importância da valorização das TIC para certas categorias 
de pessoas vulneráveis às quais devemos dedicar mais atenção.

Alteração 24
Artigo 29, alínea c)

c) melhorar a qualidade, a eficiência e a
disponibilidade dos serviços electrónicos em 
domínios de interesse público e para fins de 
participação na vida social através das TIC, 
nomeadamente dos serviços públicos 
interoperáveis pan-europeus ou 
transfronteiriços, bem como o 
desenvolvimento de alicerces de interesse 
comum e o intercâmbio de boas práticas.

c) melhorar o acesso, a qualidade, a 
eficiência e a disponibilidade dos serviços 
electrónicos em domínios de interesse 
público e para fins de participação na vida 
social através das TIC, nomeadamente dos 
serviços públicos interoperáveis 
pan-europeus ou transfronteiriços, bem 
como o desenvolvimento de alicerces de 
interesse comum e o intercâmbio de boas 
práticas.
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Justificação

O acesso a serviços electrónicos em domínios de interesse público deverá também ser 
melhorado, a fim de evitar a exclusão dos serviços públicos de pessoas pelo facto de não 
terem acesso a serviços por via electrónica.
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