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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 53
Título

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 
E DO CONSELHO que cria um Programa 
quadro para a Competitividade e a Inovação
(2007 2013)

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 
E DO CONSELHO que cria um Programa 
quadro para a Competitividade e a Inovação, 
especificamente das pequenas e médias 
empresas (PME) (2007 2013)

Or. fr

Justificação

A exposição de motivos refere na página 4 "O Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação congregará(...).Dirigir-se-á especificamente às pequenas e médias empresas...". No 
entanto, o texto legislativo não contém essa precisão importante. O título do programa 
plurianual referido também contém essa precisão.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 54
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 e do potencial de inovação 
da Comunidade, como também para a 
evolução da sociedade do conhecimento, a 
resposta às mutações demográficas na 
sociedade da UE e o desenvolvimento 
sustentável com base num crescimento 
económico equilibrado.

Or. en

Justificação

Um dos principais desafios da sociedade actual e factor responsável pela criação de 
oportunidades económicas, caso seja tratado de forma adequada, é demasiadas vezes 
esquecido.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 55
Considerando 2 bis (novo)

Dado que o programa resulta de uma 
combinação de programas já existentes, 
afigura-se aconselhável, do ponto de vista 
das melhores práticas, integrar também nos 
demais pilares as experiências positivas 
obtidas com a já existente Agência 
Executiva para a Energia Inteligente, 
instituída no âmbito do Programa Energia 
Inteligente-Europa.

Or. de

Justificação

As PME devem poder obter informação competente de forma rápida e simples.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 56
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A Carta Europeia das Pequenas e 
Médias Empresas, adoptada pelo Conselho 
Europeu da Feira de 19 de Junho de 2000, 
consagra o papel das pequenas empresas 
enquanto "coluna vertebral da economia 
europeia". A especificidade, as 
necessidades e as expectativas destas 
empresas, incluindo as empresas de 
carácter artesanal, devem ser melhor tidas 
em consideração nas políticas nacionais e 
europeias. Por essa razão o programa-
quadro deve também visar a 
implementação da Carta europeia das 
Pequenas Empresas.

Or. fr

Justificação

A Carta Europeia das Pequenas e Médias Empresas fixa 10 prioridades de acção a favor das 
pequenas empresas, nomeadamente em termos de espírito empresarial e de inovação. O 
Parlamento Europeu reafirmou a sua vontade de uma melhor implementação da Carta, na 
preparação, elaboração e aplicação das legislações nacionais e comunitárias destinadas às 
pequenas empresas. Convém, portanto, que o CIP contribua para a implementação da Carta.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 57
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) O Programa-Quadro deve ter em 
conta o resultado das avaliações previstas 
pela Carta Europeia das Pequenas 
Empresas, assim como pelo Programa de 
Acção para a Promoção do Espírito 
Empresarial.

Or. sv

Justificação

A Carta Europeia das Pequenas Empresas contém 10 séries de medidas que são objecto de 
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avaliação anual por parte dos Estados-Membros e da Comissão. Cada país deve também 
indicar os progressos registados. Esses resultados, juntamente com as prioridades 
estabelecidas no plano de acção relativo à promoção do espírito empresarial, devem estar na 
base do Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 58
Considerando 14

(14) O crescimento e a competitividade das 
empresas nos sectores da indústria e dos 
serviços dependem da sua capacidade de 
adaptação rápida à mudança e de exploração 
do seu potencial em matéria de inovação. 
Trata-se de um desafio que se coloca às 
empresas de todas as dimensões mas, em 
especial, às empresas mais pequenas. É, por 
conseguinte, conveniente criar um programa 
específico, intitulado “Programa para o 
Espírito Empresarial e a Inovação”.

(14) O crescimento e a competitividade das 
empresas nos sectores da indústria e dos 
serviços dependem da sua capacidade de 
adaptação rápida à mudança e de exploração 
do seu potencial em matéria de inovação. 
Trata-se de um desafio que se coloca às 
empresas de todas as dimensões mas, em 
especial, às empresas mais pequenas. Para 
estas, convém aliás favorecer e valorizar o 
espírito da iniciativa e a cultura 
empresarial tendo em conta as suas 
especificidades próprias. É, por 
conseguinte, conveniente criar um programa 
específico, intitulado “Programa para o 
Espírito Empresarial e a Inovação”.

Or. fr

Justificação

O desenvolvimento do espírito empresarial é condição sine qua non para o sucesso da 
estratégia da Lisboa. No entanto, os meios a mobilizar para desenvolver e valorizar o espírito 
de inovação e empresarial não podem ser os mesmos para todas as empresas, tão grandes 
são as diferenças em termos de dimensão, natureza e actividades.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 59
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) A inovação deve ser entendida no 
sentido lato e abranger tanto a inovação 
tecnológica, com o reforço das capacidades 
das empresas de alta, média e baixa 
tecnologia, como a modernização das 
actividades e dos serviços, nomeadamente 
das pequenas e micro empresas, bem como 
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a sua modernização com fins sociais e de 
criação de emprego. Trata-se igualmente de 
ter em consideração o papel essencial 
desempenhado por essas empresas na 
adaptação de difusão das tecnologias 
existentes.

Or. fr

Justificação

As pequenas empresas, nomeadamente as de produção e transformação de bens e de 
serviços, induzindo um valor acrescentado suplementar, asseguram o seu desenvolvimento e 
competitividade adoptando, de forma inovadora, tecnologias existentes e/ou modernizando os
seus métodos de trabalho. Convém, portanto, alargar o conceito de inovação para melhor ter 
em consideração a especificidade destas empresas, nomeadamente as condições particulares 
de aumento da sua produtividade e o potencial de emprego que representam.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 60
Considerando 16

(16) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada Promoção de tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável: plano de acção 
sobre tecnologias ambientais da União 
Europeia preconiza que os programas 
comunitários apoiem o desenvolvimento e a 
aceitação das tecnologias ambientais e 
recomenda a mobilização de instrumentos 
financeiros para partilhar os riscos inerentes 
ao investimento nas tecnologias ambientais.

(16) A Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada Promoção de tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável: plano de acção 
sobre tecnologias ambientais da União 
Europeia preconiza que os programas 
comunitários apoiem o desenvolvimento e a 
aceitação das tecnologias ambientais e 
recomenda a mobilização de instrumentos 
financeiros para partilhar os riscos inerentes 
ao investimento nas tecnologias ambientais. 
Por conseguinte, o Programa-quadro 
encorajará a adopção de tecnologias 
ambientais através de projectos-piloto e 
projectos de aplicação comercial, 
promovendo abordagens voluntárias em 
domínios como a gestão ambiental e a 
constituição de redes com agentes 
relevantes. O Programa-quadro apoiará a 
eco-inovação por parte das empresas 
através do co-investimento em fundos de 
capital de risco. Além disso, melhorará os 
conhecimentos de todos os interessados 
importantes, nomeadamente os da 
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comunidade financeira, sobre as 
oportunidades económicas de 
eco-inovação. A Comissão e os 
Estados-Membros assegurarão que sejam 
designados peritos em eco-inovação 
suficientes para os comités de gestão nos 
quais estas questões são debatidas e 
decididas.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar como o Programa-quadro tratará a eco-inovação e o que esta 
incluirá exactamente. Um dos factores mais importantes para assegurar uma boa visibilidade 
à eco-inovação é a representação adequada dos peritos em eco-inovação nos comités de 
gestão relevantes.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 61
Considerando 17

(17) Os instrumentos financeiros 
comunitários baseados no mercado que se 
destinam às PME complementam e 
potenciam o efeito dos regimes financeiros a 
nível nacional. Podem incentivar o 
investimento privado para a criação de novas 
empresas inovadoras e apoiar as empresas 
com um potencial de crescimento elevado 
em fase de expansão, a fim de reduzir um 
manifesto défice de capital próprio. Podem 
melhorar o acesso das actuais PME ao 
financiamento através de empréstimos para 
actividades de apoio à sua competitividade e 
ao seu potencial de crescimento.

(17) Os instrumentos financeiros 
comunitários baseados no mercado que se 
destinam às PME complementam e 
potenciam o efeito dos regimes financeiros a 
nível nacional. Podem incentivar o 
investimento privado para a criação de novas 
empresas inovadoras e apoiar as empresas 
com um potencial de crescimento elevado 
em fase de expansão, a fim de reduzir um 
manifesto défice de capital próprio. Podem 
melhorar o acesso das actuais PME ao 
financiamento através de empréstimos para 
actividades de apoio à sua competitividade e 
ao seu potencial de crescimento. Deve ser 
concedida especial atenção às medidas de 
apoio às mulheres empresárias, aos jovens 
empesários e aos empresários de origem 
não europeia, visto que estes enfrentam 
com frequência maiores dificuldades de 
acesso ao capital de risco.

Or. sv



AM\593717PT.doc 7/106 PE 367.642v01-00

PT

Justificação

As mulheres empresárias, os jovens empresários e os empresários de origem não europeia 
enfrentam com frequência maiores dificuldades de acesso ao capital de risco. Para que a 
Europa possa atingir os objectivos da Estratégia de Lisboa, todas as pessoas devem ter a 
oportunidade de desenvolver o seu espírito empresarial e a sua criatividade.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 62
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Os conhecimentos e o saber-fazer 
que possam ser directamente 
transformados em produtos comerciais 
inovadores podem ser oferecidos 
gratuitamente às PME através de um 
sistema nacional ou regional de 
"certificados de conhecimentos" das PME, 
aumentando assim a capacidade de 
inovação destas últimas. A fim de apoiar a 
difusão de conhecimentos, a aplicação de 
um sistema de "certificados de 
conhecimentos" das PME, financiado a 
nível dos Estados-Membros, poderá 
revelar-se um instrumento útil. Os 
"certificados de conhecimentos" podem 
beneficiar de fundos da UE, 
nomeadamente ao abrigo do 
Programa-quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico e dos 
Fundos Estruturais (no âmbito do objectivo 
"Competitividade regional e emprego").

Or. en

Justificação

O sistema de certificados comprovativos dos conhecimentos das PME introduz um novo 
mecanismo de apoio às mesmas, mediante a utilização dos conhecimentos existentes e o seu 
emprego em aplicações inovadoras, reduzindo deste modo o "défice de conhecimentos" das 
indústrias e empresas da UE. Este mecanismo poderá revelar-se bastante útil, sendo 
financiado, por exemplo, pelo 7º PQ ou pelos Fundos Estruturais, complementando assim os 
objectivos do Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 63
Considerando 21

(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 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 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. Além 
disso, a Comunidade deve prever a adopção 
de uma definição europeia de jovens 
empresas inovadoras e jovens sociedades 
cotadas, enquanto modelo comum de 
referência para os Estados-Membros que 
pretendam criar um regime fiscal favorável 
às PME.

Or. en

Justificação

Um regime fiscal favorável como o descrito nas definições de "jovem empresa inovadora" e 
"jovem sociedade cotada", que incluem reduções fiscais e isenção de custos sociais, é um 
factor que promoverá os investimentos nas PME. As questões fiscais são, basicamente, 
regulamentadas a nível nacional, mas o desenvolvimento conjunto de estratégias de 
competitividade carece de um modelo comum de referência, a ser implementado pelos 
Estados-Membros que pretendam criar incentivos fiscais com vista à criação de novas 
empresas.
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Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 64
Considerando 21

(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 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 microempresas, 
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. Esses dados 
estatísticos sobre a situação das micro, 
pequenas e médias empresas devem ser 
apresentados e debatidos por ocasião da 
cimeira da Primavera do Conselho, 
juntamente com o relatórios sobre o 
processo de Lisboa. 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.

Or. sv

Justificação

A União Europeia deve dispor de estatísticas relevantes e de dados comparativos sobre as 
micro, pequenas e médias empresas. Esses documentos devem, em seguida, ser examinados 
ao mais alto nível político por ocasião da cimeira da Primavera do Conselho,juntamente com 
o relatório sobre o processo de Lisboa.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 65
Considerando 21 bis (novo)

(21 bis) Os trabalhos desenvolvidos pela 
comunidade em matéria de conhecimento 
das empresas subavaliaram a importância 
das pequenas e das micro empresas, e das 
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suas diferentes componentes. Apesar do 
facto de representarem perto de 98% do 
tecido industrial da União Europeia e mais 
de metade dos empregos, a sua situação e o 
seu papel são ainda mal conhecidos. 
Convém lançar estudos e análises 
económicas e estatísticas sobre estas 
empresas, nomeadamente sobre as
empresas de carácter artesanal.

Or. fr

Justificação

Existe uma definição oficial de pequenas e micro empresas, que representam 98% das 
empresas estabelecidas na União. No entanto, os estudos comunitários existentes sobre essas 
empresas são insuficientes. Convém, portanto, aprofundar o conhecimento estatístico e 
económico das pequenas empresas e das empresas de carácter artesanal a fim de melhor 
adaptar a implementação dos programas comunitários de acção que lhes são destinados.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 66
Considerando 22 bis (novo)

(22 bis) Em conformidade com a terceira 
edição do Manual de Oslo 
(OCDE/Eurostat, Novembro de 2005), 
"inovação" é a implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado ou de um 
processo, um novo método de marketing ou 
um novo método organizativo nas práticas 
comerciais, na organização do local de 
trabalho ou nas relações externas. 
"Actividades de inovação" são todas as 
iniciativas científicas, tecnológicas, 
organizativas, financeiras e comerciais que 
conduzem, ou pretendem conduzir, à 
implementação de inovações. Algumas 
actividades de inovação são inovadoras em 
si, e outras não são actividades novas, mas 
são necessárias para a implementação de 
inovações. As actividades de inovação 
incluem igualmente actividades de I&D 
não directamente relacionadas com o 
desenvolvimento de uma inovação 
específica. Por conseguinte, o 
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Programa-quadro deve incluir a inovação 
em todos os sectores e focar a inovação em 
todos os aspectos da cadeia de valor: 
produção, distribuição, comercialização, 
gestão, recursos humanos, etc. O 
Programa-quadro deve incluir igualmente 
a inovação institucional, que abrange a 
inovação em matéria de instrumentos, 
métodos, modelos e estratégias utilizados 
para a gestão da inovação.

Or. en

Justificação

O Manual de Oslo inclui as orientações da OCDE/UE relativas à recolha e interpretação dos 
dados relativos à inovação. O Manual foi recentemente revisto e a terceira edição foi 
apresentada em Novembro de 2005. O Manual clarifica o conceito de inovação e, uma vez 
que a definição de inovação no Programa-quadro deve ser conforme com as especificações 
mais recentes do conceito de inovação, o Manual de Oslo é a fonte óbvia de tais definições.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 67
Considerando 23

(23) O mercado de transferência e absorção 
de conhecimento caracteriza-se, com 
frequência, por uma certa opacidade e a falta 
de informação ou a incapacidade de 
estabelecer ligações gera obstáculos no 
mercado. As empresas têm também 
dificuldade em integrar tecnologias que não 
fazem parte do seu domínio de actividade 
tradicional, bem como em adquirir novos 
tipos de competências. A inovação pode 
implicar riscos financeiros elevados, a 
rendibilidade pode ser prejudicada por 
contratempos de desenvolvimento e a 
fiscalidade pode constituir um factor 
determinante para o sucesso ou o insucesso. 
Por vezes, as competências necessárias para 
tirar partido das oportunidades são 
insuficientes. Os obstáculos institucionais ou 
regulamentares podem atrasar ou ameaçar o 
aparecimento de novos mercados, bem como 

(23) O mercado de transferência e absorção 
de conhecimento caracteriza-se, com 
frequência, por uma certa opacidade e a falta 
de informação ou a incapacidade de 
estabelecer ligações gera obstáculos no 
mercado. As empresas têm também 
dificuldade em integrar tecnologias que não 
fazem parte do seu domínio de actividade 
tradicional, bem como em adquirir novos 
tipos de competências. A inovação pode 
implicar riscos financeiros elevados, a 
rendibilidade pode ser prejudicada por 
contratempos de desenvolvimento e a 
fiscalidade pode constituir um factor 
determinante para o sucesso ou o insucesso. 
Por vezes, as competências necessárias para 
tirar partido das oportunidades são 
insuficientes. Os obstáculos institucionais ou 
regulamentares podem atrasar ou ameaçar o 
aparecimento de novos mercados, bem como 
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o acesso aos mesmos. Além disso, as 
circunstâncias económicas podem 
determinar a existência ou ausência de 
inovação.

o acesso aos mesmos. O direito das
falências pode criar fortes desincentivos ao 
risco empresarial devido ao receio de um 
fracasso. Além disso, as circunstâncias 
económicas podem determinar a existência 
ou ausência de inovação.

Or. en

Justificação

O direito das falências pode representar um pesado obstáculo regulamentar ao risco 
empresarial e, deste modo, à criação de pequenas empresas inovadoras.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 68
Considerando 25 bis (novo)

(25 bis)A criação de uma agência 
comunitária única especializada em 
inovação poderia constituir um mecanismo 
adicional eficaz para promover a inovação 
na UE.

Or. en

Justificação

A inovação é o principal catalisador da competitividade. Contudo, além das medidas 
propostas na actual decisão, é necessário um mecanismo adicional a nível europeu para 
coordenar as respectivas políticas na UE e promover a inovação. Afigura-se necessário criar 
uma agência europeia específica para a inovação, dotada de pessoal especializado capaz de 
avaliar a situação na UE neste domínio e de propor as medidas necessárias, 
independentemente e, possivelmente, em complemento das políticas prosseguidas pela 
Comissão, mantendo, ao mesmo tempo, uma ligação operacional com a Comissão.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 69
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) A interoperabilidade tem uma 
importância primordial para o 
desenvolvimento da sociedade da 
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informação.

Or. en

Justificação

A interoperabilidade é a chave do êxito de uma sociedade da informação inovadora. A 
importância da interoperabilidade é ilustrada, por exemplo, pela adopção do "Quadro 
europeu de interoperabilidade para os serviços pan-europeus de eGoverno" 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) e da respectiva definição de normas abertas.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 70
Considerando 34

(34)  Os recursos naturais, cuja utilização 
prudente e racional está prevista no artigo 
174.º do Tratado, compreendem, para além 
das fontes de energia renováveis, o petróleo, 
o gás natural e os combustíveis sólidos, que 
são fontes de energia essenciais, mas que são 
também as principais fontes de emissões de 
dióxido de carbono.

(34) Os recursos naturais, cuja utilização 
prudente e racional está prevista no artigo 
174.º do Tratado, compreendem, para além 
de algumas fontes de energia renováveis, o 
petróleo, o gás natural e os combustíveis 
sólidos, que são fontes de energia primária 
essenciais, mas que são também as 
principais fontes de emissões de dióxido de 
carbono antropogénicas.

Or. en

Justificação

Nem todos os recursos naturais, nos termos do artigo 174º do Tratado, são fontes de energia 
renováveis, e vice-versa. Por exemplo, a energia solar - indubitavelmente uma fonte de 
energia renovável - não é um recurso natural nos termos do artigo 174º. A água -
indubitavelmente um recurso natural - é uma fonte de energia renovável para a energia 
hidroeléctrica.

As emissões de CO2 provenientes de fontes bióticas são muito superiores às emissões 
antropogénicas. Estas últimas devem-se principalmente à combustão de hidrocarbonetos, 
carvão e outros combustíveis sólidos.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 71
Considerando 34 bis (novo)
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(34 bis) A diversificação do 
aprovisionamento energético reduz a 
dependência em relação a uma única fonte 
de energia. Porém, a selecção dos 
componentes individuais da mistura de 
energias deve ter em conta as fontes de 
energia que já contribuem para a 
realização dos objectivos de Quioto e 
asseguram o aprovisionamento energético 
em caso de ruptura no aprovisionamento de 
fontes de energia renováveis.

Or. en

Justificação

As energias existentes devem ser tidas em conta.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 72
Considerando 35

(35) O Livro Verde Para uma estratégia 
europeia de segurança do aprovisionamento 
energético1 constatou a dependência 
crescente da União Europeia em relação às 
fontes de energia externas, a qual poderá 
atingir 70% dentro de 20 a 30 anos, razão 
pela qual sublinhou a necessidade de 
reequilibrar a política de aprovisionamento
através de uma acção clara em matéria de 
política da procura e apelou a um consumo 
mais controlado e respeitador do ambiente, 
em especial nos sectores dos transportes e da 
construção. Segundo o Livro Verde, deve 
dar-se prioridade ao desenvolvimento de 
fontes de energia novas e renováveis, de 
modo a responder ao desafio do 
aquecimento global e de cumprir o 
objectivo, já definido em planos de acção e 
resoluções anteriores, de aumentar para 12% 
a quota de energia a partir de fontes 
renováveis no consumo interno bruto até 
2010.

(35) O Livro Verde Para uma estratégia 
europeia de segurança do aprovisionamento 
energético1 constatou a dependência 
crescente da União Europeia em relação às 
fontes de energia externas, a qual poderá 
atingir 70% dentro de 20 a 30 anos, razão 
pela qual sublinhou a necessidade de 
reequilibrar a política do lado da oferta
através de uma acção clara em matéria de 
política do lado da procura e apelou a um 
consumo mais controlado e respeitador do 
ambiente, em especial nos sectores dos 
transportes e da construção. Segundo o 
Livro Verde, deve dar-se prioridade ao 
desenvolvimento de fontes de energia novas 
e renováveis, de modo a responder ao 
desafio do aquecimento global e a cumprir o 
objectivo, já definido em planos de acção e 
resoluções anteriores, de aumentar para 12% 
a quota de energia a partir de fontes 
renováveis no consumo interno bruto até 
2010.
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1 COM(2000)0769 de 29.11.2000. 1 COM(2000)0769 de 29.11.2000.

Or. en

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Alteração 73
Considerando 40 bis (novo)

(40 bis) Esse programa específico deve 
contribuir para a realização dos objectivos 
gerais de melhorar a diversificação 
energética e a segurança do 
aprovisionamento, bem como o reforço da 
competitividade das empresas da UE, 
nomeadamente as PME, protegendo, ao 
mesmo tempo, o ambiente e cumprindo os 
compromissos internacionais neste 
domínio. As medidas de melhoria da 
eficiência energética incluídas no 
programa específico focarão igualmente as 
melhorias tecnológicas nos processos de 
produção e proporão ganhos de eficiência 
através de uma logística dos transportes
melhorada.

Or. en

Justificação

Este considerando acentua que os ganhos de eficiência passíveis de ser obtidos através deste 
programa específico dependem igualmente das mudanças tecnológicas e da optimização da 
logística dos transportes.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 74
Considerando 42

(42) Para além das vantagens a nível 
ambiental, as fontes de energia renováveis e 
a eficiência energética integram o grupo de 
sectores de crescimento mais rápido na 
Comunidade, criando novos postos de 

(42) Para além das vantagens a nível 
ambiental, as fontes de energia renováveis e 
a eficiência energética integram o grupo de 
sectores de crescimento mais rápido na 
Comunidade, criando novos postos de 
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trabalho inovadores. O sector europeu da 
energia renovável ocupa uma posição de 
vanguarda à escala mundial no que se refere 
ao desenvolvimento de tecnologias para a 
produção de electricidade a partir de 
energias renováveis, contribuindo para a 
coesão económica e social e para a 
preservação dos recursos.

trabalho inovadores. O sector europeu da 
energia renovável ocupa uma posição de 
vanguarda à escala mundial no que se refere 
ao desenvolvimento de tecnologias para a 
produção de electricidade a partir de 
energias renováveis, contribuindo para a 
coesão económica e social e para a 
preservação dos recursos. No que diz 
respeito ao desenvolvimento sustentável, é 
essencial a prossecução dos investimentos e 
do desenvolvimento tecnológico no sector 
das energias renováveis.

Or. en

Justificação

À luz do crescente consumo energético, é crucial o apelo a novos investimentos neste domínio 
com vista a atingir os objectivos acordados no sector das energias renováveis e a manter a 
posição de liderança da indústria europeia das energias renováveis.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Alteração 75
Considerando 45

(45) A dimensão internacional 
(“COOPENER”) do programa instituído ao 
abrigo da Decisão n.º 1230/2003/CE deve 
prosseguir no quadro dos novos 
instrumentos comunitários de ajuda externa.

(45) A dimensão internacional 
(“COOPENER”) do programa instituído ao 
abrigo da Decisão n.º 1230/2003/CE deve 
prosseguir no quadro dos novos 
instrumentos comunitários de ajuda externa 
como parte integrante de um programa 
temático sobre ambiente e gestão 
sustentável dos recursos naturais, 
incluindo a energia. Contudo, deve haver 
uma relação estreita entre a parte relevante 
do programa temático e o programa 
específico "Energia Inteligente – Europa" 
a fim de tirar partido dos conhecimentos 
específicos existentes na "Agência 
Executiva para a Energia Inteligente" e de 
ajudar as PME a tirar partido dos 
potenciais mercados para a energia 
inteligente que existem fora da Europa.
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Or. en

Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 76
Considerando 47 bis (novo)

(47 bis) O Programa-quadro deve 
funcionar com base no princípio da 
subsidiariedade através de organizações 
regionais relevantes com vista a reforçar a 
competitividade e a capacidade de inovação 
das PME, de preferência a nível local e 
regional.

Or. en

Justificação

O aumento da coesão socioeconómica das regiões depende sobretudo do nível de 
competitividade e inovação das PME locais.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 77
Considerando 49 bis (novo)

(49 bis) A fim de assegurar uma 
implementação consistente do 
Programa-quadro na sua globalidade, a 
Comissão deve ser aconselhada por um 
comité consultivo de alto nível para a 
competitividade e a inovação.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar as sinergias no âmbito do Programa-quadro e entre este e outros 
programas comunitários.

Nesta perspectiva, e a fim de integrar o Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, Novembro de 
2005), a utilização da perícia de um grupo especializado na elaboração dos programas de 
trabalho será vantajosa para a gestão da qualidade global do programa.
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O Manual de Oslo clarifica o conceito de inovação e foi recentemente revisto. Uma vez que a 
definição de inovação no Programa-quadro deve ser conforme com as especificações mais 
recentes do conceito de inovação, o Manual de Oslo é a fonte óbvia de tais definições.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 78
Considerando 49 bis (novo)

(49 bis) A fim de assegurar uma 
implementação consistente do 
Programa-quadro na sua globalidade, a 
Comissão deve ser aconselhada por um 
comité consultivo de alto nível para a 
competitividade e a inovação.

Or. en

Justificação

Em vez de fragmentar o programa em três subprogramas completamente diferentes, devemos 
assegurar a sua coerência através de uma sinergia e coordenação eficazes entre os três 
subprogramas. Um painel de peritos de alto nível pode cumprir este objectivo através da 
oferta de aconselhamento, inclusive no âmbito dos programas anuais. E, acima de tudo, o 
Programa-quadro beneficiará da experiência e dos conhecimentos dos participantes no 
painel. Além disso, falta à proposta da Comissão o elemento da consulta e participação dos 
interessados no processo de implementação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 79
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 as 
actividades de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico realizadas ao 
abrigo do artigo 166.º do Tratado; contudo, 
promove a comercialização inovadora dos 
resultados da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico. Deve 
assegurar-se que não haja disparidade de 
financiamentos entre a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação.

Or. en
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Justificação

É extremamente importante clarificar o âmbito da implementação entre o Programa-quadro 
e o 7º PQ com vista a evitar disparidades no processo de investigação/inovação.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 80
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 as 
actividades de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico realizadas ao 
abrigo do artigo 166.º do Tratado, mas 
apoiará de forma explícita a aplicação 
inovadora por parte das empresas dos 
resultados do trabalho de investigação e 
desenvolvimento.

Or. es

Justificação

É imprescindível agir a favor da transferência tecnológica e colmatar o fosso existente na 
Europa entre investigação e aplicação empresarial.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 81
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas (PME); 

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas (PME) e das micro 
empresas; 

Or. fr

Justificação

Apesar de o conceito de micro empresa estar incluído na definição de PME, o PIC deve 
salientar a sua importância no tecido económico europeu.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 82
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas (PME); 

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
médias empresas (PME); será dado um 
ênfase particular às pequenas emrpesas e 
às emrpesas de carácter artesanal.

Or. fr

Justificação

As pequenas empresas constituem perto de 98% do tecido industrial da União Europeia e 
representam mais de metade do emprego. Além do mais, estas empresas, nomeadamente as 
empresas artesanais, possuem características próprias, bem como necessidades e 
expectativas específicas. 

Assim, deve ser dada uma atenção particular a estas empresas no quadro do CIP a fim de 
definir as medidas necessárias e adaptadas às sua especificidades.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 83
Artigo 2, nº 1, alínea b)

b) promover a inovação, incluindo a 
eco-inovação,

b) promover a inovação, incluindo a 
eco-inovação e a inovação com vista à 
melhoria das capacidades da UE em 
matéria de segurança;

Or. de

Justificação

A complementar o programa europeu de investigação no domínio da segurança, e perante as 
alterações registadas a este nível, o Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
deve promover de forma acrescida a inovação que vise a melhoria da segurança da UE e dos 
seus cidadãos.
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Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 84
Artigo 2, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) promover a aplicação comercial e 
inovadora dos resultados da investigação e 
desenvolvimento, incluíndo a fase 
intermédia situada entre a investigação e a 
aplicação/introdução no mercado após a 
conclusão do desenvolvimento pré-
concorrencial;

Or. de

Justificação

A tradução dos resultados da investigação e desenvolvimento em processos de produção nas 
empresas e em produtos comercializáveis é decisiva para a utilização do potencial de 
inovação. Importa especialmente colmatar a lacuna existente entre investigação e inovação. 
Nesse sentido, não devem existir lacunas técnicas na capacidade de promoção. A fase que se 
situa entre a investigação e a aplicação não é uma zona cinzenta e não abrange apenas a 
fase de pré-arranque.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 85
Artigo 2, nº 1, alínea c)

c) acelerar o desenvolvimento de uma 
Sociedade da Informação competitiva, 
inovadora e inclusiva;

c) acelerar o desenvolvimento de uma 
Sociedade da Informação sustentável, 
competitiva, inovadora e inclusiva;

Or. en

Justificação

Nos termos do Tratado, todos os programas da UE devem ter em conta o aspecto da 
sustentabilidade, uma vez que esta também é um objectivo da Agenda de Lisboa.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 86
Artigo 2, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) Pôr de pé um programa específico 
para as pequenas empresas com vista a 
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facilitar a implementação das dez linhas de 
acção da Carta Europeia das Pequenas 
Empresas aos níveis comunitário, nacional 
e regional.

Or. fr

Justificação

Existe uma definição oficial de pequenas e médias empresas, que representam 98% das 
empresas na Europa, que permite definir políticas adaptadas. A implementação das 10 
recomendações da Carta Europeia das Pequenas Empresas deve finalmente tornar-se 
efectiva. A exposição de motivos refere na página 5 "Será um instrumento importante,....e 
para facultar um apoio comunitário às actividades dos Estados-Membros em conformidade 
com a Carta Europeia das Pequenas Empresas."A alteração mais não faz que inserir essa 
boa intenção no texto legislativo. Além do mais, a Comissão esquece com demasiada 
frequência, que também ela deve implementar a Carta.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 87
Artigo 2, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) contribuir para a optimização das 
relações entre os actuais serviços de 
informação (UE, nacionais ou regionais, 
ou seja, Eurogabinetes), que podem 
fornecer às PME, à indústria e às 
instituições científicas todas as informações 
necessárias sobre este Programa-quadro, o 
Sétimo Programa-quadro de Investigação e 
Desenvolvimento e os Fundos Estruturais.

Or. en

Justificação

Os serviços de informação existentes devem receber orientações e informação para poderem
ser úteis às PME, à indústria e às instituições científicas, sempre num espírito de 
complementaridade entre os diferentes fundos.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 88
Artigo 2, nº 2 bis (novo)
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2 bis. A implementação dos objectivos do 
Programa-quadro será coordenada por um 
comité de gestão horizontal, constituído por 
representantes dos comités CPEI, CTIC e 
CEIE, criados nos termos do artigo 46º.

Or. en

Justificação

Além dos três comités de gestão para cada um dos programas específicos do 
Programa-quadro, um órgão de coordenação que controle o cumprimento dos objectivos 
horizontais do Programa-quadro será um instrumento útil.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 89
Artigo 4, alínea d)

d) de outros países terceiros, quando o 
permitam os acordos existentes.

Suprimido

Or. de

Justificação

Estender a participação a todos os países iria sobrecarregar financeiramente o programa e 
impedir, consequentemente, a realização de tarefas urgentes.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 90
Artigo 5, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão adoptará programas de 
trabalho anuais para os programas 
específicos em conformidade com o 
procedimento referido no n.° 2 do artigo 
46.º.

1. A Comissão adoptará programas de 
trabalho anuais para os programas 
específicos em conformidade com o 
procedimento referido no n.° 2 do artigo 
46.º, tendo em conta a necessidade de 
adaptação aos desenvolvimentos futuros.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida a flexibilidade necessária ao Programa-quadro.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 91
Artigo 6, título

Tipo de medidas de execução Medidas de execução comuns do 
Programa-quadro

Or. en

Justificação

Clarificação do texto mediante a indicação de que existe uma "caixa de ferramentas" comum 
de instrumentos de execução disponíveis para todos os subprogramas.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 92
Artigo 6, nº 1, parte introdutória

1. As medidas previstas para a execução
dos programas de trabalho são, 
nomeadamente:

1. Os programas de trabalho anuais referem 
as medidas de execução apropriadas para 
cada um dos três programas específicos. As 
medidas de execução descritas em mais 
pormenor na parte 2 dos capítulos I, II e 
III do Título II são indicativas de cada 
programa específico, mas podem ser 
utilizadas nos três programas específicos. 
As medidas de execução conjuntas, comuns 
aos três programas específicos, incluem, 
entre outras:

Or. en

Justificação

Clarificação do texto mediante a indicação de que existe uma "caixa de ferramentas" comum 
de instrumentos de execução disponíveis para todos os subprogramas.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 93
Artigo 6, nº 1, alínea b)
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b) redes que reúnam diversas partes 
interessadas

b) redes que reúnam diversas partes 
interessadas, nomeadamente a rede de 
Euro-Info-Centros da União Europeia;

Or. de

Justificação

A rede de Euro-Info-Centros já tem experiência neste domínio, o que lhe permite ajudar 
também as pequenas e médias empresas.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 94
Artigo 6, nº 1, alínea c)

c) projectos-piloto, aplicações comerciais, 
projectos e outras medidas de apoio à 
adopção de inovação;

c) projectos-piloto, aplicações comerciais, 
projectos e outras medidas de apoio à 
adopção de inovação e à concretização do 
potencial de inovação das PME;

Or. en

Justificação

A adopção pelas PME do potencial do conhecimento (universidades, outros programas 
comunitários e programas nacionais ou internacionais de IDT) e a concretização do 
potencial de inovação das PME devem ser salientadas para dar mais visibilidade ao processo 
de inovação e às relações entre as PME e as comunidades de IDT.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 95
Artigo 6, nº 1, alínea e)

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

e) partilha e difusão de informação e acções 
de sensibilização no que diz respeito tanto à 
oferta como à procura de inovação;

Or. en

Justificação

Há que sensibilizar as pessoas para o facto de que o actual nível insatisfatório de inovação 
na Europa se deve à disparidade entre a oferta de financiamentos às PME e a procura de 
produtos e serviços inovadores pelas PME. 
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Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 96
Artigo 6, nº 1, alínea g)

g) contratação pública assente em 
especificações técnicas elaboradas em 
cooperação com os Estados-Membros;

g) contratação pública assente em 
especificações técnicas elaboradas em 
cooperação com os Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio de 
neutralidade tecnológica estabelecido no nº 
2 do artigo 23º da Directiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação dos contratos 
de empreitada de obras públicas, dos
contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços 1;
1 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

Or. en

Justificação

Visa assegurar a coerência do Programa-quadro com a actual legislação relevante da UE 
sobre as especificações técnicas utilizadas nos processos de contratação pública.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 97
Artigo 6, nº 1, alínea h)

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional.

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional e entre associações 
empresariais.

Or. en

Justificação

Deve ser igualmente incluída a cooperação entre associações empresariais.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 98
Artigo 6, nº 1, alínea h)

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional.

h) cooperação com instituições não estatais 
que representem as pequenas e médias 
empresas ou respectivas associações a nível 
nacional e regional.

Or. de

Justificação

Deve ser dada prioridade ao fomento da inovação nas empresas, pelo que o apoio a 
instituições próximas das empresas é preferível a uma mera geminação entre poderes 
públicos.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 99
Artigo 6, nº 1, alínea h)

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional.

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional, regional e local.

Or. es

Justificação

Não se deve esquecer o nível local ou NUT 3 na geminação entre autoridades.

lteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 100
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Comissão, em coordenação com os 
Estados-Membros, pode contratar 
publicamente produtos e serviços 
inovadores nos casos em que tal seja 
necessário com vista a cumprir os 
objectivos do Programa-quadro e nos casos 
em que exista claramente um interesse 
comum dos Estados-Membros na utilização 
à escala europeia das capacidades 
inovadoras das empresas europeias, 
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especialmente as PME. Em tais casos, a 
Comissão criará projectos de interesse 
comum que incluam as tarefas técnicas e 
organizativas necessárias.
A Comissão, em coordenação com os 
Estados-Membros, acordará especificações 
técnicas comuns e calendários de 
implementação para tais projectos. Com 
base nas especificações técnicas comuns e 
nos calendários de implementação 
acordados, a Comissão publicará avisos de 
concurso para a implementação dos 
projectos em causa. A adjudicação será 
realizada exclusivamente pela Comissão 
com base nas normas comunitárias 
aplicáveis nesta matéria.

Or. en

Justificação

A adjudicação de contratos públicos para os produtos das PME é essencial para o êxito dos 
objectivos do programa devido ao défice da procura, como revela a lei dos Estados Unidos 
relativa ao desenvolvimento da inovação das pequenas empresas, que estimula a procura de 
produtos das PME por parte do governo federal.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 101
Artigo 6, nº 2

2. As medidas de execução 
supramencionadas, bem como as medidas 
de execução suplementares enunciadas na 
parte 2 dos capítulos I, II e III do Título II 
podem aplicar-se a qualquer um dos 
programas específicos se o programa de 
trabalho respectivo assim o estabelecer.

Suprimido

Or. en

Justificação

Clarificação do texto mediante a indicação de que existe uma "caixa de ferramentas" comum 
de instrumentos de execução disponíveis para todos os subprogramas.
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Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 102
Artigo 6, nº 2

2. As medidas de execução 
supramencionadas, bem como as medidas de 
execução suplementares enunciadas na parte 
2 dos capítulos I, II e III do Título II podem 
aplicar-se a qualquer um dos programas 
específicos se o programa de trabalho 
respectivo assim o estabelecer.

2. As medidas de execução 
supramencionadas, bem como as medidas de 
execução suplementares enunciadas na parte 
2 dos capítulos I, II e III do Título II podem 
aplicar-se a qualquer um dos programas 
específicos. 

Nesta perspectiva, um comité consultivo de 
alto nível para a competitividade e a 
inovação ajudará a Comissão a elaborar os 
programas de trabalho.

Or. en

Justificação

Um dos argumentos mais importantes para a elaboração do Programa-quadro é a criação de 
sinergias entre os três programas específicos.

A fim de criar e garantir as sinergias, é necessário assegurar um nível elevado de 
flexibilidade nos programas de trabalho, através, por exemplo, da aplicação de todas as 
medidas de execução a qualquer um dos programas específicos. A utilização da perícia de 
um grupo especializado será vantajosa para a qualidade da gestão global do programa no 
que se refere a esta matéria, aquando da elaboração dos programas de trabalho.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 103
Artigo 8, nº 1, parágrafo 2

A Comissão elaborará um relatório anual de 
execução relativo a cada programa 
específico, que abordará as actividades 
objecto de apoio com base na execução 
financeira, nos resultados alcançados e nas 
respectivas repercussões.

A Comissão elaborará um relatório anual de 
execução relativo a cada programa 
específico, que abordará as actividades 
objecto de apoio com base na execução 
financeira, nos resultados alcançados e nas 
respectivas repercussões. O relatório anual 
do programa específico "Espírito 
Empresarial e Inovação" identificará 
claramente os meios de execução 
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financeira, os resultados alcançados e as 
respectivas repercussões no que diz respeito 
às actividades de eco-inovação apoiadas.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o âmbito exacto da eco-inovação, inclusive a nível da avaliação.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 104
Artigo 8, nº 2, parágrafo 1

2. O Programa-quadro e os respectivos 
programas específicos serão objecto de 
avaliações intercalares e finais que 
analisarão aspectos como a pertinência, a 
coerência e as sinergias, a eficácia, a 
eficiência, a sustentabilidade e a utilidade.

2. O Programa-quadro e os respectivos 
programas específicos serão objecto de 
avaliações intercalares e finais que 
analisarão aspectos como a pertinência, a 
coerência e as sinergias (dentro do 
Programa-quadro e com outros programas 
comunitários), a eficácia, a eficiência, a 
sustentabilidade e a utilidade.

As avaliações devem analisar a "inovação 
sectorial" e os serviços referidos no anexo 
III.
As medidas de avaliação devem ser 
incluídas nos programas de trabalho.

Or. en

Justificação

A sinergia dentro do Programa-quadro e entre este e outros programas comunitários é um 
argumento crucial para a concepção do Programa-quadro. Por conseguinte, é essencial que 
o impacto do Programa-quadro seja avaliado nesta perspectiva. Além disso, tal avaliação 
seria uma base valiosa para a revisão dos programas no futuro.

A avaliação sectorial do programa é um meio de assegurar iguais oportunidades de 
financiamento nos diferentes sectores.

As medidas de avaliação devem ser incluídas no programa de trabalho por forma a 
assegurar a coerência entre objectivos, medidas e resultados da avaliação.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 105
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. As avaliações intercalares e finais 
analisarão igualmente as sinergias com os 
programas financiados pelos Fundos 
Estruturais e o Fundo para o 
Desenvolvimento Rural, bem como com 
outros programas comunitários relevantes 
(por exemplo, o sétimo programa-quadro 
de investigação e desenvolvimento e o 
programa relativo à aprendizagem ao longo 
da vida) que partilham objectivos idênticos 
e complementares em relação aos do 
Programa-quadro. As conclusões serão 
organizadas de forma a permitir que os 
resultados sejam tidos em conta na 
Estratégia de Lisboa e nos programas 
operacionais nacionais.

Or. en

Justificação

Em virtude dos recursos limitados do Programa-quadro, a sua grande novidade será obter 
um nível tão elevado quanto possível de sinergia com as outras políticas comunitárias, 
nomeadamente a política de coesão. Os Estados-Membros devem prosseguir a inovação e a 
competitividade de forma global, e não através de acções fragmentadas.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 106
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, incluindo a eco-inovação, e à 
competitividade industrial, a seguir 
designado “Programa para o Espírito 
Empresarial e a Inovação”.

Or. en
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Justificação

A eco-inovação deve ser incluída no nº 1, visto ser tratada a nível horizontal no primeiro 
subprograma.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 107
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, em particular às PME, às micro 
empresas e às empresas de carácter 
artesanal, ao espírito empresarial, à 
inovação e à competitividade industrial, a 
seguir designado “Programa para o Espírito 
Empresarial e a Inovação”.

Or. fr

Justificação

As pequenas empresas constituem perto de 98% do tecido industrial da União Europeia e 
representam mais de metade do emprego. Além do mais, estas empresas, nomeadamente as 
empresas artesanais, possuem características próprias, bem como necessidades e 
expectativas específicas. Assim, deve ser dada uma atenção particular a estas empresas no 
quadro do CIP a fim de definir as medidas necessárias e adaptadas às sua especificidades.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 108
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, nomeadamente as PME, ao 
espírito empresarial, à inovação e à 
competitividade industrial, a seguir 
designado “Programa para o Espírito 
Empresarial e a Inovação”.

Or. en

Justificação

No interesse das PME, convém dar-lhes especial ênfase.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 109
Artigo 10, nº 2, alínea a)

a) o acesso ao financiamento para a criação e 
a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, incluindo a 
eco-inovação;

a) o acesso ao financiamento para a criação e 
a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, incluindo a 
eco-inovação e o apoio aos agrupamentos 
constituídos por empresas de "inovação 
aberta" e PME que facilitam o acesso à 
capacidade de investigação das PME e 
dedicam especial atenção às aplicações 
inovadoras. As acções incluirão a 
associação do Programa-quadro a 
iniciativas para a reafectação de auxílios 
estatais à inovação;

Or. en

Justificação

Uma nova forma de expandir a capacidade das PME para acções inovadoras é a sua 
associação a outras empresas. A regulamentação em matéria de auxílios estatais deve apoiar 
estes agrupamentos de PME e outras empresas orientados para a inovação.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 110
Artigo 10, nº 2, alínea a)

b) o acesso ao financiamento para a criação 
e a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, incluindo a 
eco-inovação;

b) o acesso ao financiamento para a criação 
e a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, incluindo a 
eco-inovação e a inovação com vista à 
melhoria das capacidades da UE em 
matéria de segurança;

Or. de

Justificação

A complementar o programa europeu de investigação no domínio da segurança, e perante as 
alterações registadas a este nível, o Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
deve promover de forma acrescida a inovação que vise a melhoria da segurança da UE e dos 
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seus cidadãos.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 111
Artigo 10, nº 2, alínea a)

a) o acesso ao financiamento para a criação e 
a expansão de PME e o investimento em 
acções de inovação, incluindo a 
eco-inovação;

a) o acesso ao financiamento para a criação,
a expansão e a internacionalização das
PME e o investimento em acções de 
inovação, incluindo a eco-inovação;

Or. es

Justificação

É indispensável fazer referência às necessidades financeiras das PME europeias para fazer 
face aos processos de internacionalização. Para tal, é imprescindível a assistência técnica 
bem como o acesso ao crédito.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 112
Artigo 10, nº 2, alínea b)

b) a criação de um enquadramento favorável 
à cooperação das PME;

b) a criação de um enquadramento favorável 
à cooperação das PME a nível regional, 
nacional, inter-regional e transfronteiriço;

Or. en

Justificação

A cooperação entre PME à escala europeia não pode ser dificultada por fronteiras nacionais 
ou regionais.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 113
Artigo 10, nº 2, alínea c)

c) a inovação nas empresas, incluindo a 
eco-inovação;

c) a inovação nas empresas, incluindo a 
eco-inovação e a inovação com vista à 
melhoria das capacidades da UE em 
matéria de segurança;
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Or. de

Justificação

A complementar o programa europeu de investigação no domínio da segurança, e perante as 
alterações registadas a este nível, o Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
deve promover de forma acrescida a inovação que vise a melhoria da segurança da UE e dos 
seus cidadãos.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 114
Artigo 10, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) a eco-inovação, nomeadamente a 
adopção de tecnologias ambientais;

Or. en

Justificação

A eco-inovação deve ser incluída no nº 1, visto ser tratada a nível horizontal no primeiro 
subprograma. Por motivos de clareza, é aditada uma nova alínea c bis).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 115
Artigo 10, nº 2, alínea d)

d) a cultura do espírito empresarial e da 
inovação;

d) o espírito empresarial e as capacidades 
empresariais;

Or. de

Justificação

O espírito empresarial e as capacidades empresariais são condição prévia para a inovação 
nas empresas, pelo que deve ser garantida uma concentração na vertente empresarial do 
programa.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 116
Artigo 10, nº 2, alínea e)

e) a reforma económica e administrativa 
relacionada com a empresa e a inovação.

e) a eliminação de barreiras burocráticas e 
a criação de um ambiente favorável.

Or. de

Justificação

O espírito empresarial e as capacidades empresariais são condição prévia para a inovação 
nas empresas, pelo que deve ser garantida uma concentração na vertente empresarial do 
programa.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 117
Artigo 10, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) a adopção de conhecimentos pelas 
PME e a concretização do potencial de 
inovação das PME.

Or. en

Justificação

Nos objectivos do Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação convém acentuar a 
adopção pelas PME do potencial do conhecimento (universidades, outros programas 
comunitários e programas de IDT nacionais ou internacionais) e a concretização do 
potencial de inovação das PME com vista a dar mais visibilidade ao processo de inovação e 
às relações entre as PME e as comunidades de IDT.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 118
Artigo 10, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) melhores condições regulamentares e 
administrativas para a criação, crescimento 
e inovação das PME.

Or. en
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Justificação

Este aditamento harmoniza os objectivos enumerados no artigo 10º com os domínios de 
acção previstos nos artigos 14º e 15º.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 119
Artigo 10, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) o acesso a financiamentos e serviços 
consultivos para garantir a protecção da 
propriedade intelectual das inovações, 
incluindo o acesso melhorado ao sistema de
patentes.

Or. en

Justificação

No debate sobre a proposta de directiva relativa à patenteabilidade dos inventos que 
implicam programas de computador, registou-se um apoio geral do princípio das patentes, 
mas o Parlamento Europeu manifestou a sua preocupação por o sistema de patentes não ser 
acessível às PME e poder mesmo ser-lhes prejudicial. Esta preocupação deve-se em grande 
parte, compreensivelmente, aos recursos limitados das PME para utilizar eficazmente o 
sistema de patentes. O Programa-quadro deve incluir na sua programação a possibilidade de 
criar um "fundo de patentes" que ofereça apoio financeiro, técnico e administrativo às PME.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 120
Artigo 10, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) a participação das PME, em 
particular das pequenas empresas, na 
elaboração e implementação da política de 
normalização, de qualidade e de segurança 
dos bens e dos serviços.

Or. fr

Justificação

A normalização é necessária para a inovação e a competitividade das pequenas empresas. 
Deve ser acompanhada à escala comunitária.
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Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 121
Artigo 10, nº 2, alínea e bis) (nova)

e bis) a participação das pequenas 
empresas e das empresas de carácter 
artesanal na elaboração e implementação 
da política de normalização, de qualidade e 
de segurança dos bens e serviços.

Or. fr

Justificação

A qualidade é um factor essencial da competitividade das empresas europeias, 
nomeadamente para as PME e as micro empresas. As certificações europeias, por exemplo 
ISO, representam mais valias económicas e estratégicas às quais todas as empresas deveriam 
ter acesso. O CIP deve portanto encorajar o acesso e a participação das PME nos programas 
de normalização, certificação, etc. da UE.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 122
Artigo 10, nº 2, alínea e ter) (nova)

e ter) a competitividade das PME, 
respeitando, ao mesmo tempo, as medidas 
que visam o crescimento sustentável e o 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Nos termos do Tratado, todos os programas da UE devem ter em conta o aspecto da 
sustentabilidade, uma vez que esta também é um objectivo da Agenda de Lisboa.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 123
Artigo 11, parte introdutória
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As acções em matéria de acesso ao 
financiamento para a criação e a expansão de 
PME e para o investimento em actividades 
de inovação, incluindo a eco-inovação, 
poderão abranger:

As acções em matéria de acesso ao 
financiamento para a criação e a expansão de 
PME e para o investimento em actividades 
de inovação, incluindo a eco-inovação e a 
inovação com vista à melhoria das 
capacidades da UE em matéria de 
segurança, poderão abranger:

Or. de

Justificação

A complementar o programa europeu de investigação no domínio da segurança, e perante as 
alterações registadas a este nível, o Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
deve promover de forma acrescida a inovação que vise a melhoria da segurança da UE e dos 
seus cidadãos.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 124
Artigo 11, alínea a bis) (nova)

a bis) Importa ter em especial atenção as 
dificuldades de acesso ao capital de risco 
por parte das mulheres empresárias, dos 
jovens empresários e dos empresários de 
origem não europeia;

Or. sv

Justificação

As mulheres empresárias, os jovens empresários e os empresários de origem não europeia 
enfrentam com frequência maiores dificuldades de acesso ao capital de risco. Para que a 
Europa possa atingir os objectivos da Estratégia de Lisboa, todas as pessoas devem ter a 
oportunidade de desenvolver o seu espírito empresarial e a sua criatividade.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 125
Artigo 11, alínea a bis) (nova)

a bis) a promoção do valor dos direitos de 
propriedade intelectual das PME;

Or. en
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Justificação

A criação de viabilidade financeira e a atracção de novos investimentos em I&D podem ser 
apoiadas assegurando investimentos através da utilização dos direitos de propriedade 
intelectual.

Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 126
Artigo 11, alínea c)

c) a melhoria do enquadramento financeiro 
das PME.

c) a melhoria do enquadramento financeiro 
das PME através de uma melhor 
combinação de todos os recursos 
financeiros disponíveis, incluindo os 
instrumentos financeiros da política de 
coesão.

Or. en

Justificação

Devem ser utilizados recursos públicos nacionais e comunitários para criar um "efeito de 
alavanca" e atrair recursos financeiros privados.

Alteração apresentada por Lorenzo Cesa

Alteração 127
Artigo 11, alínea c bis) (nova)

c bis) o reforço da capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 
projectos de investigação e inovação - em 
relação aos quais as PME apresentem um 
pedido de crédito - através do 
desenvolvimento de um sistema de "centros 
de notação tecnológica".

Or. en

Justificação

Afigura-se necessário colmatar as lacunas de financiamento das PME no domínio dos 
investimentos em investigação e inovação. Para este efeito será apropriado promover o 
desenvolvimento de um sistema de centros de notação tecnológica que cooperem com os 
bancos e os fundos de capital de lançamento/de risco na avaliação dos projectos de 
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investigação e inovação (em relação aos quais seja apresentado um pedido de crédito).

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 128
Artigo 11, alínea c bis) (nova)

c bis) o reforço da capacidade das 
instituições financeiras para avaliar os 
projectos de investigação e inovação - em 
relação aos quais as PME apresentem um 
pedido de crédito - através do 
desenvolvimento de um sistema de "centros 
de notação tecnológica".

Or. en

Justificação

Afigura-se necessário colmatar as lacunas de financiamento das PME no domínio dos 
investimentos em investigação e inovação. Para este efeito será apropriado promover o 
desenvolvimento de um sistema de centros de notação tecnológica que cooperem com os 
bancos e os fundos de capital de lançamento/de risco na avaliação dos projectos de 
investigação e inovação (em relação aos quais seja apresentado um pedido de crédito).

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 129
Artigo 12, alínea a)

a) o fomento dos serviços de apoio às PME; a) o fomento dos serviços de apoio às PME 
inovadoras e às PME com potencial de 
inovação;

Or. en

Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 130
Artigo 12, alínea a)

a) o fomento dos serviços de apoio às PME; a) o fomento dos serviços de apoio às PME, 
de preferência através das actuais redes 
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regionais de organizações de apoio às 
empresas;

Or. en

Justificação

Na maior parte dos Estados-Membros já existem organizações regionais de apoio às 
empresas e, por conseguinte, seria proveitoso utilizar a sua experiência de anos.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 131
Artigo 12, alínea b)

b) a contribuição para medidas de auxílio à 
cooperação das PME com outras empresas 
estrangeiras, incluindo a participação das 
PME nos trabalhos de normalização 
europeia;

b) a contribuição para medidas de auxílio e 
encorajamento à cooperação das PME com 
outras empresas, na região em que a PME 
exerce a sua actividade, nacionais ou
estrangeiras, incluindo a participação das 
PME nos trabalhos de normalização 
europeia;

Or. en

Justificação

No interesse de um desenvolvimento equilibrado, a cooperação das PME não deve 
restringir-se a um simples modelo transfronteiriço. Por conseguinte, é importante acentuar 
igualmente a cooperação a nível regional e nacional. O esforço e actividade das próprias 
PME também é vital para o prosseguimento da cooperação entre as mesmas.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 132
Artigo 12, alínea b)

b) a contribuição para medidas de auxílio à 
cooperação das PME com outras empresas 
estrangeiras, incluindo a participação das 
PME nos trabalhos de normalização 
europeia;

b) a contribuição para medidas de auxílio à 
cooperação das PME com outras empresas 
estrangeiras, incluindo a participação das 
PME nos trabalhos de normalização 
europeia e internacional;

Or. fr
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 133
Artigo 12, alínea c)

c) a promoção e facilitação da cooperação 
internacional das empresas.

c) a promoção e facilitação da cooperação 
transnacional das empresas no mercado 
interno europeu, bem como com empresas 
de países terceiros, com vista ao 
aprofundamento das ligações comerciais e 
de investimento.

Or. de

Justificação

A internacionalização/europeização da actividade das empresas estimula a competitividade.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 134
Artigo 12, alínea c bis) (nova)

c bis) a promoção dos serviços de apoio à 
cooperação das PME com outros agentes 
da inovação.

Or. en

Justificação

Os veículos do conhecimento, nomeadamente universidades, parques científicos, parques 
tecnológicos, fóruns de desenvolvimento regional, ONG, fundos de capitais, etc., podem ser 
considerados "agentes da inovação". É essencial que as PME tenham relações estreitas com 
os outros agentes, nas comunidades locais, regionais e transnacionais, com vista a aumentar 
o seu potencial de inovação. 

Alteração apresentada por Lorenzo Cesa

Alteração 135
Artigo 12, alínea c bis) (nova)

c bis) o reforço da cooperação entre as 
empresas situadas em regiões que 
partilham problemas e desafios comuns, 
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favorecendo, inclusive através da criação 
de redes, a coordenação e o 
desenvolvimento de políticas económicas e 
industriais adequadas.

Or. en

Justificação

As regiões da Europa com uma forte vocação industrial representam a sua riqueza. No 
entanto, ainda que essas regiões não se encontrem numa fase de declínio, a sua 
competitividade está seriamente ameaçada. É por isso que tais regiões requerem a definição 
de políticas industriais e económicas que respondam às suas necessidades específicas. Por 
conseguinte, é necessário reforçar a cooperação entre as empresas situadas em regiões que 
partilham problemas e desafios comuns, nomeadamente através da criação de uma rede 
destinada a promover a troca e difusão das melhores práticas. Além disso, a rede 
representaria um instrumento que as instituições da UE poderiam utilizar para avaliar e 
aferir a viabilidade das respectivas iniciativas políticas ou legislativas.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 136
Artigo 12, alínea c bis) (nova)

c bis) o reforço da cooperação entre as 
empresas situadas em regiões que 
partilham problemas e desafios comuns, 
favorecendo, inclusive através da criação 
de redes, a coordenação e o 
desenvolvimento de políticas económicas e 
industriais adequadas.

Or. en

Justificação

As regiões da Europa com uma forte vocação industrial representam a sua riqueza. No 
entanto, ainda que essas regiões não se encontrem numa fase de declínio, a sua 
competitividade está seriamente ameaçada. É por isso que tais regiões requerem a definição 
de políticas industriais e económicas que respondam às suas necessidades específicas. Por 
conseguinte, é necessário reforçar a cooperação entre as empresas situadas em regiões que 
partilham problemas e desafios comuns, nomeadamente através da criação de uma rede 
destinada a promover a troca e difusão das melhores práticas. Além disso, a rede 
representaria um instrumento que as instituições da UE poderiam utilizar para avaliar e 
aferir a viabilidade das respectivas iniciativas políticas ou legislativas.
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Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 137
Artigo 13, título

Inovação, nomeadamente eco-inovação, 
nas empresas

Actividades de inovação

Or. en

Justificação

Visa a harmonização com a alteração ao artigo 10º. 

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 138
Artigo 13, título

Inovação, nomeadamente eco-inovação, nas 
empresas

Inovação, nomeadamente eco-inovação e 
inovação com vista à melhoria das  
capacidades da UE em matéria de 

segurança, nas empresas

Or. de

Justificação

A complementar o programa europeu de investigação no domínio da segurança, e perante as 
alterações registadas a este nível, o Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
deve promover de forma acrescida a inovação que vise a melhoria da segurança da UE e dos 
seus cidadãos.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 139
Artigo 13, parte introdutória

As acções relativas à inovação, incluindo a 
eco-inovação, podem incluir:

As acções relativas à inovação, incluindo a 
eco-inovação e a inovação com vista à 
melhoria das capacidades da UE em 
matéria de segurança, podem incluir:
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Or. de

Justificação

A complementar o programa europeu de investigação no domínio da segurança, e perante as 
alterações registadas a este nível, o Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) 
deve promover de forma acrescida a inovação que vise a melhoria da segurança da UE e dos 
seus cidadãos.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 140
Artigo 13, alínea a)

a) o incentivo à inovação sectorial, a 
agrupamentos, a redes de inovação, a 
parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

a) o incentivo à inovação de produtos 
técnicos e não técnicos, à inovação não 
tecnológica, nomeadamente a inovação em 
matéria de processos, à inovação 
organizativa e institucional, à inovação
sectorial, a agrupamentos, a redes de 
inovação, a parcerias entre os sectores 
público e privado em matéria de inovação, à 
cooperação com as organizações 
internacionais pertinentes e ao recurso à 
gestão da inovação;

Or. en

Justificação

O Manual de Oslo inclui as orientações da OCDE/UE sobre a recolha e interpretação dos 
dados relativos à inovação. O Manual foi recentemente revisto e a terceira edição foi 
apresentada em Novembro de 2005. O Manual clarifica o conceito de inovação e, uma vez 
que a definição de inovação no Programa-quadro deve ser conforme com as especificações 
mais recentes do conceito de inovação, o Manual de Oslo é a fonte óbvia de tais definições.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 141
Artigo 13, alínea a)

a) o incentivo à inovação sectorial, a 
agrupamentos, a redes de inovação, a 
parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

a) o incentivo à inovação sectorial, à 
inovação em matéria de processos, 
comercialização e organização, bem como a 
agrupamentos, a redes de inovação, a 
parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
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as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

Or. en

Justificação

De acordo com todas as definições correntemente aceites de inovação, este conceito abrange 
a inovação a nível de produtos e de processos. Esta descrição mais vasta das acções elegíveis 
é coerente com a exposição de motivos da proposta de programa-quadro, na qual a 
"inovação" é definida como "um processo empresarial relacionado com a exploração das 
possibilidades oferecidas pelo mercado de desenvolver novos produtos, serviços e 
processos", e conforme com a última edição do Manual de Oslo sobre inovação, que refere
explicitamente inovação a nível de  "produtos", "processos", "comercialização" e 
"organização".

Alteração apresentada por Vincenzo Lavarra e Pia Elda Locatelli

Alteração 142
Artigo 13, alínea a)

a) o  incentivo à inovação sectorial, a 
agrupamentos, a redes de inovação, a 
parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

a) o  incentivo à inovação sectorial, 
organizativa e de produto tecnológico ou 
não, a agrupamentos, a redes de inovação, a 
parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

Or. it

Justificação

Considera-se que a inovação organizativa e não tecnológica de produto são tão importantes 
como a inovação tecnológica e que contribuem para o aumento da competitividade das PME.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 143
Artigo 13, alínea a)

a) o  incentivo à inovação sectorial, a 
agrupamentos, a redes de inovação, a 

a) o  incentivo à inovação sectorial, 
organizativa e de produto tecnológico ou 
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parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

não, a agrupamentos, a redes de inovação, a 
parcerias entre os sectores público e privado 
em matéria de inovação, à cooperação com 
as organizações internacionais pertinentes e 
ao recurso à gestão da inovação;

Or. it

Justificação

É importante reconhecer o valor acrescentado presente numa inovação não só de natureza 
tecnológica mas, também, por exemplo, de carácter organizativo e processual.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 144
Artigo 13, alínea a bis) (nova)

a bis) a apoiar a adaptação das pequenas 
empresas, incluindo as micro empresas e as 
empresas de carácter artesanal, às 
tecnologias, bem como a incentivar a 
inovação não tecnológica que permita a 
modernização da empresa, o aumento da 
sua competitividade e o desenvolvimento do 
emprego, nomeadamente no que diz
respeito aos processos de fabrico, de gestão 
ambiental e empresarial, de 
comercialização e de comunicação.

Or. fr

Justificação

As pequenas empresas, nomeadamente as de produção e transformação de bens e de 
serviços, criam um valor acrescentado suplementar, asseguram o seu desenvolvimento e 
competitividade adoptando, de forma inovadora, tecnologias existentes e/ou modernizando os 
seus métodos de trabalho (organização do trabalho, comercialização, gestão dos recursos 
humanos, formação, comunicação...).

Convém, portanto, adoptar uma visão alargada do conceito de inovação para melhor ter em 
consideração a especificidade destas empresas.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 145
Artigo 13, alínea b)
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b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação empresarial;

b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação tecnológica e não tecnológica,
bem como à inovação em matéria de 
processos, à inovação organizativa e 
institucional nas empresas;

Or. en

Justificação

Em conformidade com a definição de inovação do Manual de Oslo.

O Manual de Oslo inclui as orientações da OCDE/UE sobre a recolha e interpretação dos 
dados relativos à inovação. O Manual foi recentemente revisto e a terceira edição foi 
apresentada em Novembro de 2005. O Manual clarifica o conceito de inovação e, uma vez 
que a definição de inovação no Programa-quadro deve ser conforme com as especificações 
mais recentes do conceito de inovação, o Manual de Oslo é a fonte óbvia de tais definições.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 146
Artigo 13, alínea b)

b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação empresarial;

b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação tecnológica e não tecnológica 
nas empresas e de inovação em matéria de
processos;

Or. en

Justificação

O conceito de inovação abrange a inovação tecnológica e não tecnológica, uma vez que esta 
última também é especialmente importante para o crescimento das PME. Esta descrição mais 
vasta das acções elegíveis é coerente com a exposição de motivos da proposta de 
programa-quadro, na qual a "inovação" é definida como "um processo empresarial 
relacionado com a exploração das possibilidades oferecidas pelo mercado de desenvolver 
novos produtos, serviços e processos", e conforme com o Manual de Oslo sobre inovação, 
que refere explicitamente inovação a nível de  "produtos", "processos", "comercialização" e 
"organização".

Alteração apresentada por Vincenzo Lavarra e Pia Elda Locatelli

Alteração 147
Artigo 13, alínea b)
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b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação empresarial;

b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação tecnológica, não tecnológica e 
de processo empresarial;

Or. it

Justificação

Considera-se que a inovação organizativa e não tecnológica de produto são tão importantes 
como a inovação tecnológica e que contribuem para o aumento da competitividade das PME.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 148
Artigo 13, alínea b)

b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação empresarial;

b) o apoio a programas nacionais e regionais 
de inovação tecnológica, não tecnológica e 
de processo empresarial;

Or. it

Justificação

É importante reconhecer o valor acrescentado presente numa inovação não apenas de 
natureza tecnológica mas também, por exemplo, de carácter organizativo e de processo.

Alteração apresentada por Vincenzo Lavarra e Pia Elda Locatelli

Alteração 149
Artigo 13, alínea c)

c) o apoio à adopção de tecnologias 
inovadoras;

c) o apoio à adopção de tecnologias 
inovadoras através um apoio para a 
adequação da inovação tecnológica às
exigências específicas das PME;

Or. it

Justificação

Não é frequente que a inovação tecnológica possa ser transferida tal e qual para as diversas 
realidades empresariais; é necessária uma fase de estudo e de adequação, frequentemente 
muito onerosa para as empresas. Considera-se, portanto, importante apoiar financeiramente 
as empresas nesta fase.
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Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 150
Artigo 13, alínea c)

c) o apoio à adopção de tecnologias 
inovadoras;

c) o apoio à adopção de tecnologias 
inovadoras e à protecção dos respectivos 
direitos de propriedade;

Or. en

Justificação

O acesso aos direitos de propriedade intelectual é um instrumento de apoio à inovação 
desenvolvido pelas empresas em rápido crescimento. Deve ser apoiada a promoção da 
utilização e gestão desses direitos.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 151
Artigo 13, alínea c bis) (nova)

c bis) a criação de incentivos para 
estimular a procura de produtos e serviços 
inovadores das PME;

Or. en

Justificação

Um dos indicadores mais exactos do nível de inovação das PME é a sua capacidade 
acrescida para vender produtos e serviços inovadores a clientes importantes, uma vez que as 
PME se concentram fortemente nas necessidades dos respectivos clientes. Por conseguinte, o 
crescimento das PME europeias depende, em grande medida, da criação de oportunidades 
para assegurar a procura dos seus produtos e serviços.

Alteração apresentada por Edit Herczog

Alteração 152
Artigo 13, alínea d)

d) o apoio a serviços de transferência 
transnacional de conhecimentos e tecnologia 
e a serviços de gestão da propriedade 
intelectual e industrial;

d) o apoio a serviços de transferência 
transnacional de conhecimentos e tecnologia 
e a serviços de promoção e gestão da 
propriedade intelectual e industrial;
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Or. en

Justificação

O acesso aos direitos de propriedade intelectual é um instrumento de apoio à inovação 
desenvolvido pelas empresas em rápido crescimento. Deve ser apoiada a promoção da 
utilização e gestão desses direitos.

Alteração apresentada por Etelka Barsi-Pataky

Alteração 153
Artigo 13, alínea e)

e) a exploração de novos tipos de serviços de 
inovação;

e) a exploração de novos tipos de serviços de 
inovação (como o projecto Galileo, em que 
as PME podem desenvolver novos serviços 
oferecidos pelo sistema GNSS de 
navegação por satélite em vários sectores);

Or. en

Justificação

O projecto Galileo é uma nova infra-estrutura europeia e um programa de grande 
importância estratégica para a Europa. O programa Galileo insere-se perfeitamente na 
Estratégia de Lisboa através da criação de um número significativo de postos de trabalho na 
Europa e do reforço da competitividade europeia graças à tecnologia e ao saber-fazer
desenvolvidos. O Programa-quadro prevê a participação das PME europeias no 
desenvolvimento de inovações com o apoio de fundos comunitários, o que contribuirá para o 
desenvolvimento das aplicações e serviços oferecidos pelo sistema GNSS de navegação por 
satélite.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 154
Artigo 13, alínea e)

e) a exploração de novos tipos de serviços de 
inovação;

e) o desenvolvimento e a exploração de 
novos tipos de serviços de inovação;

Or. en

Justificação

A participação das empresas nas actividades de I&D contribuiria para promover a 
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competitividade europeia. Por conseguinte, é essencial uma participação mais vasta no 
processo.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 155
Artigo 13, parágrafo 1 bis (novo)

A inovação deve ser entendida no seu 
sentido mais largo e integrar, claro está, os 
processos de fabrico, mas, também, a 
gestão da empresa, a gestão ambiental, a 
comercialização e a comunicação, factores 
que concorrem todos para a modernização 
da empresa. A inovação pode igualmente 
integrar o trabalho de adaptação de 
tecnologias existentes às pequenas 
empresas.

Or. fr

Justificação

Esta definição reflecte a realidade da maioria das pequenas empresas. Permite tê-las 
totalmente em consideração e incluí-las no programa-quadro. As pequenas e micro empresas 
confrontam-se com frequência com o problema da inadaptação das tecnologias ou de 
produtos inovadores ao seu contexto. A inovação adquire um sentido ao nível da adaptação 
dessas tecnologias às especificidades de uma estrutura de pequenas dimensões (a aplicação 
das normas ambientais é um dos domínios envolvidos mas não é o único).

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 156
Artigo 13 bis (novo)

Artigo 13º bis
Eco-inovação

1. A eco-inovação é um factor importante 
no Programa-quadro e deve desempenhar 
um papel primordial na sua 
implementação.
2. A eco-inovação é qualquer tipo de 
inovação que dê origem a progressos 
significativos e demonstráveis no sentido de 
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atingir o objectivo do desenvolvimento 
sustentável, mediante a redução dos 
impactos negativos sobre o ambiente ou 
uma utilização mais eficaz e responsável 
dos recursos, incluindo a energia.

Or. en

Justificação

A eco-inovação é um conceito progressivo: o Programa-quadro deve permanecer receptivo 
às mutações.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 157
Artigo 13 bis (novo)

Artigo 13º bis
Actividades de eco-inovação

As acções relativas à eco-inovação podem 
incluir, nomeadamente:
a) o acesso ao financiamento para a 
eco-inovação, nos termos do artigo 11º;
b) o incentivo a redes e agrupamentos de 
eco-inovação, a parcerias entre os sectores 
público e privado em matéria de 
eco-inovação e a serviços empresariais que 
facilitam ou promovem a eco-inovação;
c) o apoio à adopção de tecnologias 
ambientais e de actividades eco-inovadoras;
d) o apoio a serviços de transferência 
transnacional de conhecimentos e 
tecnologia e a serviços de gestão da 
propriedade intelectual e industrial;
e) a promoção de abordagens voluntárias 
em matéria de eco-inovação em domínios 
como a gestão ambiental e a concepção de 
produtos.

Or. en
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Justificação

Convém clarificar o âmbito exacto da eco-inovação.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 158
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 e o 
equilíbrio entre os riscos e os benefícios da 
actividade empresarial, sobretudo no que 
respeita às mulheres empresárias e aos 
jovens empresários;

Or. sv

Justificação

As mulheres empresárias também devem receber incentivos. Para que a Europa possa atingir 
os objectivos da Estratégia de Lisboa, todas as pessoas devem ter a possibilidade de 
desenvolver o seu espírito empresarial e a sua criatividade.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 159
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 e a valorização 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;

Or. fr

Justificação

O desenvolvimento do espírito empresarial não pode por si só incentivar a competitividade e 
a inovação, a criação e a retoma/transmissão da empresa. Convém, igualmente, valorizar o 
espírito empresarial, nomeadamente junto dos jovens, em particular, nas profissões e 
sectores baseados numa formação técnica. Estes sectores sofrem, com efeito, de uma imagem 
frequentemente negativa e desvalorizada no espírito dos jovens, dos seus pais bem como na 



PE 367.642v01-00 56/106 AM\593717PT.doc

PT

comunicação social.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 160
Artigo 14, alínea a bis) (nova)

a bis) o incentivo dos mestrandos e 
doutorandos a desempenhar o papel de 
agentes da inovação em cooperação com as 
PME;

Or. en

Justificação

O potencial de conhecimento para a inovação deve incluir todos os recursos humanos, 
especialmente os jovens, já que a era da informação requer uma participação precoce nos 
processos de aprendizagem ao longo da vida com vista à inovação. Os recursos humanos de 
mestrandos e doutorandos constituem um activo valioso de conhecimentos para as PME. 
Além disso, as PME podem ser um valor acrescentado para a formação em inovação prática 
nas comunidades de investigação.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 161
Artigo 14, alínea b)

b) o incentivo de um enquadramento 
empresarial favorável à inovação e ao 
desenvolvimento e crescimento das 
empresas;

b) o incentivo de um enquadramento 
empresarial favorável à inovação e ao 
desenvolvimento e crescimento das 
empresas no quadro do desenvolvimento 
sustentável;

Or. en

Justificação

Um dos factores mais importantes para reduzir os custos que a sustentabilidade implica é 
uma integração tão rápida quanto possível da perspectiva da sustentabilidade nas decisões 
empresariais.
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Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 162
Artigo 14, alínea b bis) (nova)

b bis) fomentar o intercâmbio e a 
mobilidade dos trabalhadores das PME 
europeias, bem como dos distintos institutos 
e redes europeias, com vista a transferir o 
conhecimento e ao intercâmbio de boas 
práticas;

Or. es

Justificação

É necessário fomentar espaços de diálogo entre os que inventam e inovam e os que gerem e 
dirigem as empresas. Nesse sentido, é imprescindível apostar nos programas de formação e 
de intercâmbio para conjugar o espírito empreendedor e a capacidade de inovação, dois dos 
pilares estratégicos da estratégia da Lisboa.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 163
Artigo 14, alínea c bis) (nova)

c bis) a promoção e o apoio ao reforço do 
espírito empresarial na Comunidade.

Or. en

Justificação

A Europa necessita de sanar os principais sintomas da situação insatisfatória a nível do
espírito empresarial. O apoio ao espírito empresarial na Europa merece ser incluído entre as 
prioridades máximas.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 164
Artigo 14, alínea c bis) (nova)

c bis) favorecer a criação, transmissão e 
retoma de empresas, em particular das 
pequenas empresas e das empresas de 
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carácter artesanal.

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia estima que nos próximos dez anos, um terço das empresas europeias 
será objecto de transmissão, ou seja, em média, perto de 610.000 empresas por ano, durante 
10 anos, com uma incidência potencial sobre 2,4 milhões de postos de trabalho. A União 
Europeia deverá fazer face a este desafio histórico que afecta em primeiro lugar as pequenas 
empresas e as empresas artesanais.

Assim, a criação, retoma e transmissão de empresas devem ser uma das prioridades de acção 
das medidas com vista a desenvolver a cultura de empresa e o espírito empreendedor. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 165
Artigo 15, alínea b)

b) a contribuição para a definição e 
promoção das estratégias de competitividade 
dos sectores da indústria e dos serviços;

b) a contribuição para a definição e 
promoção das estratégias de competitividade 
dos sectores da indústria e dos serviços, 
incluindo mecanismos para reduzir a 
burocracia;

Or. en

Justificação

A burocracia é um dos principais obstáculos ao espírito empresarial e à inovação, 
especialmente para as PME, e deve ser tratada de forma consistente e eficaz em toda a UE.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 166
Artigo 15, alínea c)

c) o apoio à aprendizagem mútua entre 
administrações nacionais e regionais para 
promover a excelência.

c) o apoio à aprendizagem mútua entre 
administrações nacionais, regionais e locais
para promover a excelência.

Or. es



AM\593717PT.doc 59/106 PE 367.642v01-00

PT

Justificação

Tal como temos vindo a afirmar, não devemos esquecer as autoridades locais.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 167
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
Participação das pequenas e médias 

empresas na elaboração e implementação 
da normalização

As acções relacionadas com a participação 
das pequenas empresas e das empresas 
artesanais na elaboração das políticas de 
normalização, qualidade e segurança dos 
bens e serviços visam, entre outros:
a) apoiar e incentivar a participação das 
organizações de pequenas empresas nos 
trabalhos europeus e internacionais de 
normalização, incluindo de protecção do 
consumidor;
b) incentivar a formação de peritos em 
matéria de normalização e de qualidade 
nas organizações de pequenas empresas e 
de empresas artesanais;
c) desenvolver acções de informação, 
sensibilização e aconselhamento pelas 
organizações intermédias e profissionais 
competentes;
d) apoiar a elaboração de documentos 
explicativos, de interpretação e de 
simplificação das normas bem como de 
guias de utilização e de boas práticas;
e) apoiar a aplicação das normas, 
incluindo as ambientais, pelas pequenas 
empresas e as empresas de carácter 
artesanal.

Or. fr



PE 367.642v01-00 60/106 AM\593717PT.doc

PT

Justificação

A normalização é necessária à inovação e à competitividade das pequenas empresas e das 
empresas artesanais. Para tal, a política de normalização deve ser adaptada às 
especificidades das empresas, e deve ser objecto, a nível comunitário, de um dispositivo de 
apoio a acompanhamento da sua implementação, nomeadamente em termos de formação, 
informação, sensibilização e de interpretação.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 168
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
Participação das pequenas e médias 

empresas na elaboração e implementação 
da normalização

As acções relacionadas com a participação 
das pequenas empresas e das empresas 
artesanais na elaboração das políticas de 
normalização, qualidade e segurança dos 
bens e serviços visam, entre outros:
a) apoiar e incentivar a participação das 
organizações de pequenas empresas nos 
trabalhos europeus e internacionais de 
normalização, incluindo de protecção do 
consumidor;
b) incentivar a formação de peritos em 
matéria de normalização e de qualidade 
nas organizações de pequenas empresas e 
de empresas artesanais;
c) desenvolver acções de informação, 
sensibilização e aconselhamento pelas 
organizações intermédias e profissionais 
competentes;
d) apoiar a elaboração de documentos 
explicativos, de interpretação e de 
simplificação das normas bem como de 
guias de utilização e de boas práticas;
e) apoiar a aplicação das normas, 
incluindo as ambientais, pelas pequenas 
empresas e as empresas de carácter 
artesanal.

Or. fr
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Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 169
Artigo 16, nº 1

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos por forma a facilitar o acesso 
das PME ao financiamento em determinadas 
fases do seu ciclo de vida: lançamento, 
arranque, expansão e transmissão. Estes 
instrumentos abrangem ainda os 
investimentos realizados pelas PME em 
actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia.

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos, de preferência a nível 
regional e local, por forma a facilitar o 
acesso das PME ao financiamento em 
determinadas fases do seu ciclo de vida: 
lançamento, arranque, expansão e 
transmissão. Estes instrumentos abrangem 
ainda os investimentos realizados pelas PME 
em actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o desenvolvimento socioeconómico das regiões menos desenvolvidas, a 
execução do programa deve ser levada a cabo por agentes locais e regionais.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 170
Artigo 16, nº 1

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos por forma a facilitar o acesso 
das PME ao financiamento em determinadas 
fases do seu ciclo de vida: lançamento, 
arranque, expansão e transmissão. Estes 
instrumentos abrangem ainda os 
investimentos realizados pelas PME em 
actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia.

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos por forma a facilitar o acesso 
das PME ao financiamento em determinadas 
fases do seu ciclo de vida: lançamento, 
arranque, expansão e transmissão. Estes 
instrumentos abrangem ainda os 
investimentos realizados pelas PME em 
actividades como o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação, a transferência de 
tecnologia e a inovação não tecnológica, 
por exemplo a inovação em matéria de 
processos, a inovação organizativa e 
institucional.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com a definição de inovação do Manual de Oslo.

O Manual de Oslo inclui as orientações da OCDE/UE sobre a recolha e interpretação dos 
dados relativos à inovação. O Manual foi recentemente revisto e a terceira edição foi 
apresentada em Novembro de 2005. O Manual clarifica o conceito de inovação e, uma vez 
que a definição de inovação no Programa-quadro deve ser conforme com as especificações 
mais recentes do conceito de inovação, o Manual de Oslo é a fonte óbvia de tais definições.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 171
Artigo 16, nº 1

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos por forma a facilitar o acesso 
das PME ao financiamento em determinadas 
fases do seu ciclo de vida: lançamento, 
arranque, expansão e transmissão. Estes 
instrumentos abrangem ainda os 
investimentos realizados pelas PME em 
actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia.

11. Os instrumentos financeiros 
comunitários serão geridos por forma a 
facilitar o acesso das PME ao financiamento 
em determinadas fases do seu ciclo de vida: 
lançamento, arranque, expansão e 
transmissão. Estes instrumentos abrangem 
ainda os investimentos realizados pelas PME 
em actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia, bem como a orientação 
transfronteiriça da sua actividade.

Or. es

Justificação

É necessário financiar a internacionalização das empresas europeias num momento chave 
em que as deslocalizações industriais estão na ordem do dia numa grande maioria de países 
e sectores industriais da UE.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 172
Artigo 17, nº 1, alínea a)

a) contribuir para a criação e o 
financiamento das PME, bem como para a 
redução dos défices de capital próprio e dos 
mercados de capitais de risco, que impedem 
as PME de explorar o seu potencial de 

a) contribuir para a criação e o 
financiamento das PME, bem como para a 
redução dos défices de capital próprio e dos 
mercados de capitais de risco, que impedem 
as PME de explorar o seu potencial de 
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crescimento; crescimento, com vista a criar um mercado 
europeu de capitais de risco;

Or. en

Justificação

Um dos principais problemas enfrentados actualmente na Europa pelos potenciais 
investidores das PME com um elevado potencial de crescimento é a fragmentação do 
mercado de capitais de risco. A fim de reduzir o défice de financiamento das PME 
inovadoras, importa eliminar os obstáculos de regulamentação e publicidade enfrentados 
pelos potenciais investidores transnacionais em fundos de capitais de risco. O mecanismo 
MIC pode contribuir para a criação gradual de um mercado de capitais de risco 
genuinamente europeu.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 173
Artigo 17, nº 2, parágrafos 1 e 2

2. O MIC será composto por duas vertentes: 2. O MIC será composto por duas vertentes:

A primeira vertente, denominada MIC1, 
abrangerá os investimentos nas fases iniciais 
(lançamento e arranque). Visará os 
investimentos em fundos de capital de risco 
especializados, tais como os fundos de 
financiamento da fase inicial, os fundos com 
um raio de acção regional, os fundos
orientados para sectores e tecnologias 
específicos ou IDT e os fundos associados a 
viveiros de empresas que, por seu turno, 
fornecerão capital às PME. Poderá também 
co-investir em fundos e instrumentos de 
investimento promovidos por investidores 
informais (business angels).

A primeira vertente, denominada MIC1, 
abrangerá os investimentos nas fases iniciais 
(lançamento e arranque). Visará os 
investimentos em fundos de capital de risco 
especializados, tais como os fundos de 
financiamento da fase inicial, os fundos com 
um raio de acção regional, os fundos 
orientados para sectores e tecnologias 
específicos ou IDT e os fundos associados a 
viveiros de empresas que, por seu turno, 
fornecerão capital às PME. Além disso, 
visará os investimentos em fundos 
especializados na segunda ou terceira fase 
de financiamento das PME com grandes 
dificuldades em mobilizar fundos de 
capitais de risco. Poderá também co-investir 
em fundos e instrumentos de investimento 
promovidos por investidores informais 
(business angels).

A segunda vertente, denominada MIC2, 
abrangerá os investimentos durante a fase de 
expansão e investirá em fundos de capital de 
risco especializados que, por seu turno, 
fornecerão capital próprio e quase-capital às 

A segunda vertente, denominada MIC2, 
abrangerá os investimentos durante a fase de 
expansão e investirá em fundos de capital de 
risco especializados que, por seu turno, 
fornecerão capital próprio e quase-capital às 
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PME inovadoras que possuam um elevado 
potencial de crescimento na fase de 
expansão. Os investimentos ao abrigo do 
MIC2 evitarão o capital para a aquisição de 
empresas ou de substituição.

PME inovadoras que possuam um elevado 
potencial de crescimento na fase de 
expansão. Os investimentos ao abrigo do 
MIC2 apoiarão o capital para operações de 
"buy-in" e "buy-out".

Or. en

Justificação

Muitas PME inovadoras e com elevado potencial debatem-se com dificuldades na fase inicial 
devido à falta de fundos de capitais de risco suficientes. Como é importante que a cadeia de 
financiamento não seja interrompida, devemos apoiar os fundos especializados que 
co-financiam os projectos empresariais já financiados (segunda ou terceira fase de 
financiamento).
A transferência de PME para um novo proprietário está muitas vezes associada a novos 
investimentos e à inovação, mas é frequentemente entravada pela falta de capital suficiente 
para as PME na sua fase de expansão. Convém, portanto, que as operações de "buy-in" e 
"buy-out" sejam apoiadas no âmbito da vertente MIC2.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 174
Artigo 17, nº 2, parágrafo 2

A segunda vertente, denominada MIC2, 
abrangerá os investimentos durante a fase de 
expansão e investirá em fundos de capital de 
risco especializados que, por seu turno, 
fornecerão capital próprio e quase-capital às 
PME inovadoras que possuam um elevado 
potencial de crescimento na fase de 
expansão. Os investimentos ao abrigo do 
MIC2 evitarão o capital para a aquisição de 
empresas ou de substituição.

A segunda vertente, denominada MIC2, 
abrangerá os investimentos durante a fase de 
expansão e investirá em fundos de capital de 
risco especializados que, por seu turno, 
fornecerão capital próprio e quase-capital às 
PME inovadoras que possuam um elevado 
potencial de crescimento na fase de 
expansão. Os investimentos ao abrigo do 
MIC2 evitarão o capital para a aquisição de 
empresas ou de substituição.

Os investimentos MIC serão orientados 
para fundos que possam demonstrar 
experiência e excelência na cooperação 
com PME inovadoras, agrupamentos de 
inovação e investigação, como parques 
científicos ou tecnológicos, e outros agentes 
da inovação.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar a gestão da qualidade global do programa, devem ser aplicadas medidas 
de qualidade em todos os aspectos e instrumentos.

Dado que o MIC é gerido pelo FEI e com vista a garantir que os intermediários financeiros 
sejam mais do que simples consultores e intermediários, não fazendo parte dos processos e 
enquadramentos de inovação, é essencial que os fundos de capitais de risco, os "business 
angels", etc., possuam conhecimentos consideráveis e mantenham relações estreitas com as 
PME inovadoras, os agrupamentos de inovação e IDT, etc. É precisamente a cooperação 
com as PME que assegura um "efeito de alavanca" relativamente aos fundos do 
Programa-quadro.

Alteração apresentada por Ján Hudacký

Alteração 175
Artigo 17, nº 2, parágrafo 3

O MIC poderá investir em intermediários 
colaborando, se for caso disso, com regimes 
nacionais orientados para o desenvolvimento 
de sociedades de investimento 
especializadas em pequenas empresas.

O MIC poderá investir em intermediários, de 
preferência actuando a nível regional,
colaborando, se for caso disso, com regimes 
nacionais orientados para o desenvolvimento 
de sociedades de investimento 
especializadas em pequenas empresas.

Or. en

Justificação

Os intermediários regionais estão mais bem colocados para reconhecer o potencial de 
inovação e a capacidade das empresas locais e para responder de modo mais flexível às suas 
necessidades e modificar o enquadramento empresarial regional.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 176
Artigo 18, nº 2, parágrafo 1

A primeira vertente - a) financiamento 
através de empréstimos ou de locação 
financeira – reduzirá as dificuldades 
específicas que as PME enfrentam para obter 
financiamento, devido não só aos riscos 
elevados associados aos investimentos em 
actividades relacionadas com o 
conhecimento, com o desenvolvimento 

A primeira vertente - a) financiamento 
através de empréstimos ou de locação 
financeira – reduzirá as dificuldades 
específicas que as PME enfrentam para obter 
financiamento, devido não só aos riscos 
elevados associados aos investimentos em 
actividades relacionadas com o 
conhecimento, com o desenvolvimento 
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tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia, como também à falta de 
garantias suficientes; 

tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia ou a expansão transfronteiras da 
sua actividade comercial, como também à 
falta de garantias suficientes;

Or. de

Justificação

As PME, em particular, enfrentam dificuldades de financiamento no âmbito da expansão das 
suas actividades comerciais aos países vizinhos, porque as instituições financeiras prevêem 
um risco mais elevado ou dispõem de informações insuficientes sobre a zona de investimento.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 177
Artigo 18, nº 2, parágrafo 4

A quarta vertente – d) titularização das 
carteiras de créditos concedidos às PME –
destina-se a mobilizar meios suplementares 
de financiamento através de empréstimos 
para PME, no âmbito de acordos adequados 
de partilha de riscos com as instituições em 
causa. Para que estas transacções beneficiem 
de apoio, as instituições emissoras devem 
comprometer-se a consagrar uma parte 
significativa da liquidez gerada pelos 
capitais mobilizados à concessão de novos 
empréstimos às PME num prazo razoável.

A quarta vertente – d) titularização das 
carteiras de créditos concedidos às PME –
destina-se a mobilizar meios suplementares 
de financiamento através de empréstimos 
para PME, no âmbito de acordos adequados 
de partilha de riscos com as instituições em 
causa. Para que estas transacções beneficiem 
de apoio, as instituições emissoras devem 
comprometer-se a consagrar uma parte 
significativa da liquidez gerada pelos 
capitais mobilizados à concessão de novos 
empréstimos às PME num prazo razoável.

As vertentes do GPME serão orientadas 
para os bancos e os intermediários 
financeiros que possam demonstrar 
experiência e excelência na cooperação 
com PME inovadoras, agrupamentos de 
inovação e investigação, como parques 
científicos e tecnológicos, e outros agentes 
da inovação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a gestão da qualidade global do programa, devem ser aplicadas medidas 
de qualidade em todos os aspectos e instrumentos.

Dado que o Mecanismo de Garantia a favor das PME (GPME) é gerido pelo FEI e com vista 
a garantir que os intermediários financeiros sejam mais do que simples consultores e 
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intermediários, não fazendo parte dos processos e enquadramentos de inovação, é essencial 
que os fundos de capitais de risco, os "business angels", etc., possuam conhecimentos 
consideráveis e mantenham relações estreitas com as PME inovadoras, os agrupamentos de 
inovação e IDT, etc. É precisamente a cooperação com as PME que assegura um "efeito de 
alavanca" relativamente aos fundos do Programa-quadro.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 178
Artigo 19, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) melhorar as competências dos fundos 
de capitais de risco, dos bancos e dos 
intermediários financeiros no que diz 
respeito à cooperação com PME 
inovadoras, agrupamentos de inovação e 
investigação, como parques científicos e 
tecnológicos, e outros agentes da inovação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a todas as PME igualdade de acesso ao MIC e ao GPME, a acção DRC 
deve visar a melhoria das competências dos fundos de capitais de risco, dos bancos e dos 
intermediários financeiros na cooperação com PME inovadoras, agrupamentos de inovação 
e investigação e outros agentes da inovação, concentrando-se, ao mesmo tempo, na 
importância da experiência e da excelência dos intermediários financeiros do MIC e do 
GPME. Tal implica a necessidade do apoio adicional de uma facilidade de aconselhamento e 
formação para os intermediários financeiros em alguns Estados-Membros.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 179
Artigo 19, nº 2, parágrafo 5

A acção “parceria” acompanhará as linhas 
de crédito ou a partilha de riscos facultada 
pelas instituições financeiras internacionais 
aos seus parceiros (bancos ou instituições 
financeiras) nos países elegíveis. Uma parte 
considerável da acção destinar-se-á a 
melhorar a capacidade dos bancos de avaliar 
a viabilidade comercial de projectos com 
uma componente de eco-inovação 

A acção “parceria” acompanhará as linhas 
de crédito ou a partilha de riscos facultada 
pelas instituições financeiras internacionais 
aos seus parceiros (bancos ou instituições 
financeiras) nos países elegíveis. Uma parte 
considerável da acção destinar-se-á a 
melhorar a capacidade dos bancos de avaliar 
a viabilidade comercial de projectos com 
uma componente de eco-inovação 
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significativa. significativa.

A fim de assegurar às PME igualdade de 
acesso ao MIC e ao GPME, as acções DRC 
relacionar-se-ão com a melhoria das 
competências dos fundos de capitais de 
risco, dos bancos e dos intermediários 
financeiros no que diz respeito à 
cooperação com PME inovadoras, 
agrupamentos de inovação e investigação, 
como parques científicos e tecnológicos, e 
outros agentes da inovação. Para este efeito 
será criada uma facilidade de 
aconselhamento e formação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a todas as PME igualdade de acesso ao MIC e ao GPME, a acção DRC 
deve visar a melhoria das competências dos fundos de capitais de risco, dos bancos e dos 
intermediários financeiros na cooperação com PME inovadoras, agrupamentos de inovação 
e investigação e outros agentes da inovação, concentrando-se, ao mesmo tempo, na 
importância da experiência e da excelência dos intermediários financeiros do MIC e do 
GPME. Tal implica a necessidade do apoio adicional de uma facilidade de aconselhamento e 
formação para os intermediários financeiros em alguns Estados-Membros.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 180
Artigo 20, nº 2, alíneas a), b) e c)

a) serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas;

a) serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas (como os 
Eurogabinetes (EIC));

b) serviços de transferência de inovação, 
tecnologia e conhecimentos;

b) serviços de transferência de inovação, 
tecnologia e conhecimentos (como os 
centros de ligação em inovação (IRC));

c) serviços de incentivo à participação das 
PME no Programa-quadro Comunitário de 
IDT.

c) serviços de incentivo à participação das 
PME no Programa-quadro Comunitário de 
IDT (como os pontos de contacto 
nacionais).

Or. en
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 181
Artigo 20, nº 2, parte introdutória

2. Para efeitos do nº 1, poderá conceder-se 
apoio financeiro aos parceiros que integrem 
as redes com vista à implantação de, 
nomeadamente:

2. Na sequência do corpo de conhecimentos 
técnicos e de mercado adquiridos pelas 
actuais redes europeias de apoio a 
empresas, nomeadamente os Euro-Info-
Centros (EIC) e os Centros de Ligação 
para a Inovação (IRC), os organismos 
consultores próximos das empresas serão 
convidados a colaborarem estreitamente 
com as mesmas, em particular as PME, e a 
prestarem-lhes os serviços referidos no nº 1. 
Poderá conceder-se apoio financeiro aos 
parceiros que integrem as redes com vista à 
implantação de, nomeadamente:

Or. de

Justificação

Deverá ser aproveitada a experiência anteriormente adquirida pelos Euro-Info-Centros 
(EIC) e pelos Centros de Ligação para a Inovação (IRC).

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 182
Artigo 20, nº 2, alínea -a) (nova)

- a) Criação de uma linha telefónica de 
apoio em matéria de inovação e 
competitividade, que esteja disponível em, 
pelo menos, três línguas e possa prestar 
apoio competente às PME que o requeiram 
e indicar os programas para os quais sejam 
elegíveis, assim como os correspondentes 
interlocutores;

Or. de

Justificação

As PME devem poder aceder a uma informação competente de forma simples e rápida.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 183
Artigo 20, nº 2, alínea a)

a) serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas;

a) serviços de informação, apoio, feedback e 
cooperação entre empresas (como os 
oferecidos pelos Euro-Info-Centros (EIC);

Or. de

Justificação

A experiência já adquirida pelos Euro-Info-Centros (EIC) e pelos Centros de Ligação para a 
Inovação (IRC) deve ser aproveitada.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 184
Artigo 20, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) serviços de incentivo à participação 
das PME no Programa-quadro e nos 
programas nacionais para o espírito 
empresarial e a inovação.

Or. en

Justificação

Os programas incluem serviços de incentivo à participação das PME no Programa-quadro 
Comunitário de IDT (artigo 20º, nº2, alínea c)) e devem incluir igualmente estes serviços 
para o Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação. Uma vez que as PME 
constituem a base do crescimento e do emprego nos antigos e nos novos sectores, importa 
promover programas para o espírito empresarial e a inovação como o Programa-quadro. Tal 
promoção é essencial para o impacto dos programas. As PME não receberam apoio 
suficiente para participar nos anteriores programas comunitários para o espírito empresarial 
e a inovação (MAP).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 185
Artigo 20, nº 3

3. A Comissão seleccionará os parceiros das 
redes através de convites à apresentação de 
propostas referentes aos vários serviços 

3. A Comissão seleccionará os parceiros das 
redes através de convites à apresentação de 
propostas referentes aos vários serviços 
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mencionados nas alíneas a), b) e c) do n.º 2. 
Na sequência desses convites à apresentação 
de propostas, a Comissão poderá concluir 
um acordo-quadro de parceria com os 
membros das redes seleccionados, 
especificando o tipo de actividades a 
oferecer, os procedimentos para a concessão 
das subvenções aplicáveis e os direitos e as 
obrigações gerais de cada parte. O 
acordo-quadro de parceria pode abranger o 
período integral de vigência do programa.

mencionados nas alíneas a), b) e c) do nº 2. 
Será atribuída uma importância especial à 
experiência pertinente dos candidatos em 
matéria de concepção e execução de 
serviços de apoio às empresas, 
nomeadamente às PME, no domínio da 
expansão transfronteiras da actividade 
comercial. Na sequência desses convites à 
apresentação de propostas, a Comissão 
poderá concluir um acordo-quadro de 
parceria com os membros das redes 
seleccionados, especificando o tipo de 
actividades a oferecer, os procedimentos 
para a concessão das subvenções aplicáveis 
e os direitos e as obrigações gerais de cada 
parte. O acordo-quadro de parceria pode 
abranger o período integral de vigência do 
programa.

Or. de

Justificação

A experiência já adquirida pelos Euro-Info-Centros (EIC) e pelos Centros de Ligação para a 
Inovação (IRC) deve ser aproveitada.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 186
Artigo 20, nº 3

3. A Comissão seleccionará os parceiros das 
redes através de convites à apresentação de 
propostas referentes aos vários serviços 
mencionados nas alíneas a), b) e c) do n.º 2. 
Na sequência desses convites à apresentação 
de propostas, a Comissão poderá concluir 
um acordo-quadro de parceria com os 
membros das redes seleccionados, 
especificando o tipo de actividades a 
oferecer, os procedimentos para a concessão 
das subvenções aplicáveis e os direitos e as 
obrigações gerais de cada parte. O 
acordo-quadro de parceria pode abranger o 
período integral de vigência do programa.

3. A Comissão seleccionará os parceiros das 
redes através de convites à apresentação de 
propostas referentes aos vários serviços 
mencionados nas alíneas a), b), c) e c bis) do 
n.º 2. Na sequência desses convites à 
apresentação de propostas, a Comissão 
poderá concluir um acordo-quadro de 
parceria com os membros das redes 
seleccionados, especificando o tipo de 
actividades a oferecer, os procedimentos 
para a concessão das subvenções aplicáveis 
e os direitos e as obrigações gerais de cada 
parte. O acordo-quadro de parceria pode 
abranger o período integral de vigência do 
programa.
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Or. en

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 187
Artigo 20, nº 3 bis (novo)

3 bis. A fim de assegurar a qualidade dos 
serviços referidos nas alíneas a), b), c) e c 
bis) do nº 2, a selecção dos parceiros das 
redes dará especial destaque aos seguintes 
elementos:
- experiência e excelência em 
aconselhamento, difusão de conhecimentos 
e criação de redes;
- cobertura suficiente das actividades 
referidas no anexo III;
- deve ser assegurada uma qualidade 
excepcional dos serviços referidos nas 
alíneas a), b), c) e d) do nº 2 a todos os 
parceiros das redes, quaisquer que sejam os 
Estados-Membros em que exerçam as suas 
actividades.

Or. en

Justificação

Deve ser assegurada a qualidade dos serviços prestados pelos Eurogabinetes e centros de 
ligação em inovação com vista a responder à crítica das PME sobre a qualidade dos serviços 
oferecidos no contexto de outros programas comunitários.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 188
Artigo 20, nº 3 bis (novo)

3 bis. Para além dos serviços referidos nas 
alíneas a), b) e c) do nº 2, a Comissão pode 
fornecer apoio financeiro para a criação de 
centros de informação "one-stop-shop"nos 
Estados-Membros nos quais os potenciais 
candidatos sejam informados acerca das 
possibilidades de ajuda do 
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Programa-quadro na sua globalidade e, 
caso seja apropriado, sejam remetidos para 
os parceiros de contacto relevantes 
referidos no nº 2. Os centros de informação 
"one-stop-shop" fornecerão igualmente 
informações sobre os programas apoiados 
pelos Fundos Estruturais e o Fundo para o 
Desenvolvimento Rural, bem como sobre 
outros programas comunitários relevantes 
(p.ex. o programa relativo à aprendizagem 
ao longo da vida) que partilhem objectivos 
idênticos e complementares em relação aos 
do Programa-quadro e, caso seja relevante, 
remeterão as partes interessadas para as 
estruturas pertinentes responsáveis pela 
assistência adicional.

Or. en

Justificação

Centros de informação "one-stop-shop" da UE assegurarão às partes interessadas, 
especialmente as PME que não tenham tempo nem recursos para encontrar possíveis apoios, 
um fácil acesso a informações e conselhos sobre todos os serviços existentes que podem 
ser-lhes úteis.

É necessário estabelecer uma ligação prática com os programas relevantes de aprendizagem 
ao longo da vida e os programas financiados pelos Fundos Estruturais e o Fundo para o 
Desenvolvimento Rural com vista a fomentar as sinergias necessárias com o 
Programa-quadro.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 189
Artigo 20, nº 4

4. Para além dos serviços mencionados nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 2, a Comissão pode 
facultar apoio financeiro para a realização de 
outras actividades que se insiram no âmbito 
do Programa-quadro, na sequência de 
convites à apresentação de propostas 
limitados aos parceiros das redes.

Para além dos serviços mencionados nas 
alíneas a), b), c) e c bis) do n.º 2, a Comissão 
pode facultar apoio financeiro para a 
realização de outras actividades que se 
insiram no âmbito do Programa-quadro, na 
sequência de convites à apresentação de 
propostas limitados aos parceiros das redes. 
A Comissão avaliará uma vez por ano a 
qualidade dos serviços fornecidos pelos 
parceiros das redes. Se a qualidade dos 
serviços fornecidos for considerada 
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insatisfatória, será necessário renegociar 
os acordos-quadro de parceria ou lançar 
novos convites à apresentação de propostas.

Or. en

Justificação

No contexto da gestão da qualidade global do programa, é necessário avaliar os serviços 
fornecidos pelos parceiros das redes e introduzir as modificações adequadas, caso a 
qualidade dos serviços não seja considerada satisfatória.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 190
Artigo 20, nº 4

4. Para além dos serviços mencionados nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 2, a Comissão pode 
facultar apoio financeiro para a realização de 
outras actividades que se insiram no âmbito 
do Programa-quadro, na sequência de 
convites à apresentação de propostas 
limitados aos parceiros das redes.

4. Para além dos serviços mencionados nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 2 e no nº 3 bis, a 
Comissão pode facultar apoio financeiro 
para a realização de outras actividades que 
se insiram no âmbito do Programa-quadro, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas limitados aos parceiros das redes.

Or. en

Justificação

Alteração decorrente do aditamento do novo nº 3 bis ao artigo 20º.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 191
Artigo 20, nº 4 bis (novo)

4 bis. A Comissão apoiará especialmente as 
PME daquelas regiões que, seja pelo seu 
carácter periférico seja pelo seu menor 
desenvolvimento necessitem de acções de 
inovação que reforcem a sua 
competitividade empresarial.

Or. es
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Justificação

Para favorecer economias de escala e com vista a desenvolver "clusters" a nível regional e 
local que possam favorecer a criação de um "cluster" europeu, é imprescindível apoiar estas 
regiões com acções de inovação e competitividade adaptadas à sua estrutura económica e 
empresarial.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 192
Artigo 20, nº 6 bis (novo)

6 bis. Os serviços de apoio nacionais ou 
regionais das organizações intermédias 
representativas das pequenas empresas 
devem ser consultados e podem ser objecto 
de uma ajuda financeira para a 
implementação de actividades do domínio 
da acção do programa-quadro. 

Or. fr

Justificação

As organizações representativas estão em contacto com milhões de pequenas empresas e 
permitem, pela sua missão de acompanhamento, a realização de um trabalho no terreno que 
permite às pequenas empresas serem mais competitivas nas problemáticas essenciais do 
domínio do programa-quadro: a inovação, o ambiente, as TIC, a normalização, a 
transmissão.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 193
Artigo 21, nº 2, alínea b)

b) os programas envolverem, no seu 
conjunto, pelo menos três países 
participantes e

b) incluir intervenientes de, pelo menos, 
dois países participantes e

Or. de
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Justificação

É suficiente um número mínimo de dois países participantes. Para alcançar os efeitos 
pretendidos, um projecto de cooperação com dois participantes deve poder requerer 
financiamento para a inovação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 194
Artigo 21, nº 4

4. O apoio poderá ser concedido a grupos 
seleccionados de programas associados, a 
fim de propiciar valor acrescentado a todo 
um grupo, ou a uma ou mais acções 
específicas no âmbito de um grupo, criar 
sinergias entre programas associados ou 
garantir uma massa crítica.

4. O apoio poderá ser concedido a grupos 
seleccionados de programas associados, a 
fim de propiciar valor acrescentado a todo
um grupo, ou a uma ou mais acções 
específicas no âmbito de um grupo, criar 
sinergias entre programas associados ou 
garantir uma massa crítica. O apoio poderá 
ser concedido à cooperação entre 
instituições públicas promocionais
nacionais ou regionais, como bancos ou 
fundos promocionais, com vista a permitir 
que troquem boas práticas e lancem 
projectos-piloto para regimes promocionais
transnacionais às PME.

Or. en

Justificação

O regime de apoio à inovação empresarial é um instrumento extremamente útil para 
melhorar a coordenação a nível transnacional das acções de apoio às PME essencialmente 
nacionais, ou regionais, nos Estados-Membros da UE. As instituições públicas promocionais
que oferecem serviços de apoio às empresas têm bastante a ganhar com o reforço da 
cooperação institucional e com o lançamento de projectos ou fundos promocionais
transnacionais para as PME que pretendam admitir investimentos e parcerias 
transfronteiriços.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 195
Artigo 22, alínea a)

a) estudos, recolha de dados, inquéritos e 
publicações baseados, sempre que possível, 
em estatísticas oficiais;

a) estudos, incluindo estudos de viabilidade 
de mercado, recolha de dados, inquéritos e 
publicações, incluindo os provenientes de 
grupos de reflexão especializados no 
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espírito empresarial e na inovação,
baseados, sempre que possível, em 
estatísticas oficiais;

Or. en

Justificação

A fim de promover a competitividade, importa não apenas inovar, mas também o tipo de 
inovação com procura no mercado. O desenvolvimento de uma rede europeia de grupos de 
reflexão especializados na análise política do espírito empresarial e da inovação fomenta a 
criação de uma cultura de espírito empresarial e inovação.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 196
Artigo 22, alínea d bis) (nova)

d bis) a consulta e envolvimento directo das 
organizações representativas intermédias 
das empresas.

Or. fr

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 197
Artigo 22, alínea d ter) (nova)

d ter) a difusão e exploração dos suportes 
de ensino, das caixas de instrumentos, 
guias e documentos técnicos desenvolvidos 
para as PME num Estado-Membro com 
vista a optimizar o valor e as repercussões 
em outros Estados-Membros. 

Or. fr

Justificação

A organização de PME nos diferentes Estados-Membros desenvolveu suportes de ensino, 
caixas de instrumentos, guias e documentos técnicos que se revelaram úteis. Estes 
instrumentos não são sempre reconhecidos nos outros Estados-Membros (problemas de 
tradução). A solução consiste numa simples tradução e adaptação desses instrumentos à 
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situação local e nacional para permitir uma eficácia de custos.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 198
Artigo 23

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional

Geminação entre organizações de cariz 
económico a nível nacional e regional 

1. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou 
regionais competentes.

1. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação entre organizações de cariz 
económico poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou 
regionais competentes.

2. A Comissão examinará o programa de 
trabalho definido pelo perito responsável ou 
pelas equipas de peritos e poderá atribuir 
uma subvenção às administrações públicas.

2. A Comissão examinará o programa de 
trabalho definido pelo perito responsável ou 
pelas equipas de peritos e poderá atribuir 
uma subvenção às organizações.

3. As acções de geminação podem ser 
acompanhadas pelos serviços de apoio 
centrais da Comissão.

Or. de

Justificação

O objectivo é o fomento da inovação no sector empresarial, pelo que os recursos deverão ser 
dirigidos apenas para esse sector. A cooperação entre empresas e respectivas organizações 
pode concorrer para este objectivo.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 199
Artigo 23, título

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional e associações 

empresariais

Or. en



AM\593717PT.doc 79/106 PE 367.642v01-00

PT

Justificação

A cooperação entre as empresas e as respectivas organizações deve ser incluída.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 200
Artigo 23, título

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional, regional e local

Or. es

Justificação

É necessário introduzir a dimensão local na cooperação entre autoridades.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 201
Artigo 23, nº 1

1. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou
regionais competentes.

1. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais,
regionais ou locais competentes.

Or. es

Justificação

É necessário introduzir a dimensão local na cooperação entre autoridades.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 202
Artigo 23, nº 1

1. Com vista a uma cooperação 1. Com vista a uma cooperação 
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administrativa orientada, as acções de 
geminação poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou 
regionais competentes.

administrativa orientada, as acções de 
geminação poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou 
regionais competentes e das associações 
empresariais.

Or. en

Justificação

A cooperação entre as empresas e as respectivas organizações deve ser incluída.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 203
Artigo 23, nº 2

2. A Comissão examinará o programa de 
trabalho definido pelo perito responsável ou 
pelas equipas de peritos e poderá atribuir 
uma subvenção às administrações públicas. 

2. A Comissão examinará o programa de 
trabalho definido pelo perito responsável ou 
pelas equipas de peritos e poderá atribuir 
uma subvenção às administrações públicas e 
às associações empresariais.

Or. en

Justificação

A cooperação entre as empresas e as respectivas organizações deve ser incluída.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 204
Artigo 24

Medidas de apoio do programa Medidas de apoio do programa e outras 
medidas

A Comissão poderá: A Comissão poderá:
a) proceder à análise e ao acompanhamento 
da competitividade e das questões sectoriais, 
nomeadamente para fins da elaboração do 

a) proceder à análise e ao acompanhamento 
da competitividade e das questões sectoriais, 
nomeadamente para fins da elaboração do 
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seu relatório anual sobre a competitividade 
da indústria europeia;

seu relatório anual sobre a competitividade 
da indústria europeia;

b) preparar avaliações do impacto das 
medidas comunitárias pertinentes para a 
competitividade das empresas;

b) preparar avaliações do impacto das 
medidas comunitárias pertinentes para a 
competitividade das empresas e, 
subsequentemente, simplificar a legislação 
em vigor ou elaborar novas medidas 
legislativas que tornem a inovação mais 
atractiva na UE (p.ex. no domínio dos 
direitos de propriedade intelectual);

c) avaliar medidas de execução específicas 
ou aspectos específicos relacionados com o 
presente programa;

c) avaliar medidas de execução específicas 
ou aspectos específicos relacionados com o 
presente programa;

d) difundir as informações adequadas 
relativas ao presente programa.

d) difundir as informações adequadas 
relativas ao presente programa;
d bis) elaborar uma proposta de 
regulamento do Conselho que crie uma 
agência comunitária para a inovação.

Or. en

Justificação

O título deve reflectir melhor o conteúdo do artigo.

A UE deve responder à necessidade de um quadro jurídico atractivo para a inovação (p.ex. 
no domínio dos direitos de propriedade intelectual) com vista a fazer face aos seus 
concorrentes a nível global.

Quanto à necessidade de uma agência europeia para a inovação, ver justificação da 
alteração 3.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi e 
Lena Ek

Alteração 205
Artigo 25

O programa de trabalho especificará em 
pormenor os objectivos e as prioridades, os 
calendários de execução, as regras de 
participação e os critérios de selecção e 
avaliação das medidas previstas nos artigos 
16.º a 23.º.

O programa de trabalho especificará em 
pormenor os objectivos e as prioridades, as 
medidas necessárias para a sua execução,
os calendários de execução, as regras de 
participação e os critérios de selecção e 
avaliação das medidas de execução, em 
conformidade com os objectivos 
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estabelecidos no artigo 10º, exceptuando os 
referidos no artigo 24º. O programa de 
trabalho identificará as medidas de 
promoção da eco-inovação e apresentará as 
mesmas num capítulo separado.

Or. en

Justificação

A formulação inicial excluía a possibilidade de uma "caixa de ferramentas" de 
implementação comum, nos termos do artigo 6º. Além disso, a nova formulação é consistente 
com as outras disposições relevantes (artigos 36º e 45º). É ainda necessário clarificar o 
âmbito exacto da eco-inovação, inclusive a nível do programa de trabalho.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 206
Artigo 25, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão deve estabelecer o programa de 
trabalho em concertação com o comité 
previsto na alínea a) do nº 1 do artigo 46º.

Or. sv

Justificação

Os comités do programa têm um importante papel a desempenhar. As suas competências não 
devem ser diminuídas. 

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 207
Artigo 26, nº 3

3. A realização das acções previstas no n.º 2 
deverá dar particular ênfase à promoção e 
à sensibilização dos cidadãos e das empresas 
para as oportunidades e os benefícios 
oferecidos pelas TIC.

3. As acções previstas no n.º 2 visam 
melhorar o potencial de inovação e a 
competitividade das PME. As acções devem 
incluir igualmente a promoção e a
sensibilização dos cidadãos e das empresas 
para as oportunidades e os benefícios 
oferecidos pelas TIC.

Or. en
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Justificação

É necessário desbloquear o potencial de inovação das PME.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 208
Artigo 26, nº 3

3. A realização das acções previstas no n.º 2 
deverá dar particular ênfase à promoção e 
à sensibilização dos cidadãos e das empresas 
para as oportunidades e os benefícios 
oferecidos pelas TIC.

3. As acções previstas no n.º 2 contribuirão 
para melhorar o potencial de inovação e a 
competitividade das empresas, 
nomeadamente das PME, e serão 
realizadas tendo em conta, sempre que 
possível, a promoção e a sensibilização dos 
cidadãos e das empresas para as 
oportunidades e os benefícios oferecidos 
pelas TIC.

Or. en

Justificação

A sensibilização é muito importante, mas não deve ser um requisito prévio para todas as 
acções.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 209
Artigo 27, alínea a)

a) garantir um acesso directo aos serviços 
baseados em TIC e estabelecer as 
condições-quadro adequadas para a adopção 
rápida e correcta de comunicações e serviços 
digitais convergentes, incluindo aspectos de 
interoperabilidade, segurança e fiabilidade;

a) garantir um acesso directo aos serviços 
baseados em TIC e estabelecer as 
condições-quadro adequadas para a adopção 
rápida e correcta e eficaz de comunicações e 
serviços digitais convergentes, incluindo 
aspectos de interoperabilidade, segurança e 
fiabilidade;

Or. el

Justificação

A adopção de comunicações e serviços digitais deve ser controlada, não só, em termos de 
garantia de acesso mas, também, de forma quantificável, em termos da sua eficácia para o 
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próprio cidadão. A questão não é só que o cidadão tenha acesso às novas tecnologias mas 
que as utilize de forma eficaz e beneficie das suas vantagens.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 210
Artigo 29, alínea a)

a) aumentar a acessibilidade das TIC e a 
literacia digital; 

a) aumentar a acessibilidade das TIC e a 
literacia digital e a familiarização activa dos 
cidadãos com as TIC;

Or. el

Justificação

Garantir o acesso dos cidadãos às TIC é uma condição necessária, mas não suficiente, para 
superar o fosso digital. É necessário apoiar acções sistemáticas e inovadoras com vista a 
informar e, por fim, familiarizar os cidadãos com estas novas tecnologias e as suas 
utilizações, o que acabará por contribuir para o aumento da procura destas tecnologias.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 211
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 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, 
incluindo a utilização de normas abertas, e 
assegurar a neutralidade tecnológica e a 
conservação dos dados.

Or. en

Justificação

Os conteúdos actualmente desenvolvidos pela administração pública devem não só ser 
acessíveis a todos os utilizadores, qualquer que seja o tipo de software que utilizem, como 
também permanecer acessíveis às futuras gerações quando o software hoje largamente 
utilizado deixe de o ser.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 212
Artigo 29, alínea c bis) (nova)

c bis) utilizar as tecnologias TIC para 
melhorar a qualidade de vida de sectores 
desfavorecidos do público, nomeadamente 
os deficientes e os idosos.

Or. en

Justificação

Determinadas categorias do público com problemas específicos devem receber especial 
atenção e beneficiar do desenvolvimento das tecnologias TIC.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 213
Artigo 30, parágrafo 2 bis (novo)

Esta parte do programa deve, acima de 
tudo, reforçar a competitividade e o 
potencial de inovação das PME.

Or. en

Justificação

É necessário desbloquear o potencial de inovação das PME.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 214
Artigo 31, nº 1, alínea c)

c) redes temáticas que congreguem diversas 
partes interessadas em torno de um 
determinado objectivo, a fim de facilitar as 
actividades de coordenação e a transferência 
de conhecimentos.

c) redes temáticas que congreguem diversas 
partes interessadas em torno de um 
determinado objectivo, a fim de facilitar as 
actividades de coordenação e a transferência 
de conhecimentos; Redes temáticas que 
ponham em contacto e permitam o 
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intercâmbio de tecnologias e o 
desenvolvimento em comum de projectos 
entre regiões geográficas ou periferias da 
UE com base nas suas características 
comuns (culturais, geográficas e outras).

Or. el

Justificação

É oportuno, através do programa-quadro, dar a possibilidade de criação de redes temáticas 
entre entidades que podem ser poucas numericamente mas que têm características comuns 
(culturais, geográficas ou outras) que lhes levantam problemas para ultrapassar o fosso 
digital. Tal será importante para as regiões desfavorecidas como as regiões insulares, 
montanhosas isoladas, etc.

Alteração apresentada por Francisca Pleguezuelos Aguilar

Alteração 215
Artigo 31, nº 2, parágrafo 2

A Comunidade poderá conceder uma 
subvenção para o orçamento dos projectos 
mencionados na alínea a) do n.º 1, 
correspondente a um máximo de 50 % do 
seu custo total. Os organismos públicos 
poderão ser reembolsados em 100 % dos 
custos suplementares.

A Comunidade poderá conceder uma 
subvenção para o orçamento dos projectos 
mencionados na alínea a) do n.º 1, 
correspondente a um máximo de 50 % do 
seu custo total. Os organismos públicos e as 
ONG ou organizações sem fins lucrativos
poderão ser reembolsados em 100 % dos 
custos suplementares.

Or. es

Justificação

As Organizações Não-Governamentais (ONG) ou organizações sem fins lucrativos trabalham 
para fins sociais pelo que lhes deve dar o mesmo tratamento que aos Organismos Públicos.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 216
Artigo 31, nº 2, parágrafo 2

A Comunidade poderá conceder uma 
subvenção para o orçamento dos projectos 
mencionados na alínea a) do n.º 1, 

A Comunidade poderá conceder uma 
subvenção para o orçamento dos projectos 
mencionados na alínea a) do n.º 1, 



AM\593717PT.doc 87/106 PE 367.642v01-00

PT

correspondente a um máximo de 50 % do 
seu custo total. Os organismos públicos 
poderão ser reembolsados em 100 % dos 
custos suplementares.

correspondente a um máximo de 75 % do 
seu custo total. Os organismos públicos 
poderão ser reembolsados em 100 % dos 
custos suplementares.

Or. fr

Justificação

Os 50% previstos na proposta, retomados da prática da DG Investigação para os projectos 
comerciais (outras DG - emprego, alargamento...-utilizam 75%) são muito pouco para as 
organizações sem fins lucrativos. Para as nossas organizações é impossível pagar 50% dos 
projectos (e várias organizações dos novos Estados-Membros e países candidatos já não 
conseguem participar em projectos quando devem pagar 25%). Mesmo para projectos com a 
participação de empresas, temos necessidade de um coordenador (com frequência uma 
organização sem fins lucrativos).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 217
Artigo 31, nº 4, parágrafo 2

O apoio às actividades temáticas será 
concedido através dos custos suplementares
elegíveis de coordenação e implementação 
da rede. A participação da Comunidade pode 
abranger os custos suplementares elegíveis 
destas medidas.

O apoio às actividades temáticas consistirá 
em subvenções que podem ir até 50% dos 
custos suplementares elegíveis de 
coordenação e implementação da rede. A 
participação da Comunidade pode abranger 
os custos suplementares elegíveis destas 
medidas.

Or. de

Justificação

O tratamento igual de todas as subvenções, fixando-lhes o limite máximo de 50%, estimula o 
interesse próprio na implementação adequada do programa. As subvenções a 100% 
encorajam a utilização abusiva dos dinheiros públicos. O favorecimento dos organismos 
públicos viola os princípios de concorrência da União Europeia.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 218
Artigo 33, parte introdutória

As acções seguintes serão realizadas para 
fins de apoio da análise, do desenvolvimento 
e da coordenação de políticas com os países 
participantes:

As acções seguintes serão realizadas para 
fins de apoio da análise, do desenvolvimento 
e da coordenação de políticas com os países 
participantes, nomeadamente com vista a 
reforçar a competitividade e o potencial de 
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inovação das empresas europeias, em 
especial as PME:

Or. en

Justificação

É necessário desbloquear o potencial de inovação das PME.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 219
Artigo 34, nº 1, parte introdutória

1. As seguintes acções terão por objectivo 
apoiar a execução do programa ou a 
preparação de actividades futuras:

1. As seguintes acções terão por objectivo 
apoiar a execução do programa ou a 
preparação de actividades futuras, 
nomeadamente com vista a reforçar a 
competitividade e o potencial de inovação 
das empresas europeias, em especial as 
PME:

Or. en

Justificação

É necessário desbloquear o potencial de inovação das PME.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 220
Artigo 36, parágarfo 1 bis (novo)

A Comissão deve estabelecer o programa de 
trabalho em concertação com o comité 
previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 46º.

Or. sv

Justificação

Os comités do programa têm um importante papel a desempenhar. As suas competências não 
devem ser diminuídas.
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Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 221
Artigo 37, nº 1

1. É instituído um programa de apoio à 
eficiência energética, às fontes de energia 
renováveis e à diversificação energética, a 
seguir designado “Programa Energia 
Inteligente - Europa”.

1. É instituído um programa de apoio à 
eficiência energética, às fontes de energia 
renováveis e à diversificação energética, a 
seguir designado “Programa Energia 
Inteligente - Europa”. Este programa deve 
ser considerado um meio para a UE se 
tornar líder mundial no domínio das 
tecnologias energéticas sustentáveis e das 
aplicações de alta eficiência e, portanto,
crucial para a competitividade europeia.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o Tratado, todos os programas da UE devem ter em conta o aspecto 
da sustentabilidade. Isto está obviamente implícito nas acções do “Programa Energia 
Inteligente". Contudo, ao integrar o “Programa Energia Inteligente" no Programa-quadro é 
importante acentuar que a UE pode ter uma vantagem competitiva no domínio das 
tecnologias energéticas sustentáveis e das aplicações de alta eficiência (a General Electric 
anunciou investimentos avultados neste domínio). A modificação indicará o impacto na 
competitividade económica da UE e na competitividade das empresas da UE no domínio da 
utilização sustentável dos recursos naturais.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Alteração 222
Artigo 38, alínea c)

c) eliminar os obstáculos não tecnológicos 
aos padrões eficazes e inteligentes de 
produção e consumo de energia, através do 
reforço de capacidades institucionais, 
inclusive aos níveis local e regional, através 
da sensibilização, nomeadamente por 
intermédio do sistema educativo, 
promovendo o intercâmbio de experiências e 
de conhecimentos entre os principais 
intervenientes no processo, as empresas e os 
cidadãos em geral e incentivando a difusão 
das boas práticas e das melhores tecnologias 

c) eliminar os obstáculos não tecnológicos 
aos padrões eficazes e inteligentes de 
produção e consumo de energia, através do 
reforço de capacidades institucionais, 
inclusive aos níveis local e regional, através 
da sensibilização, nomeadamente por 
intermédio do sistema educativo, 
promovendo o intercâmbio de experiências e 
de conhecimentos entre os principais 
intervenientes no processo, as empresas, 
nomeadamente as PME, e os cidadãos em 
geral e incentivando a difusão das boas 
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disponíveis, sobretudo por meio de 
campanhas de promoção a nível 
comunitário.

práticas e das melhores tecnologias 
disponíveis, sobretudo por meio de 
campanhas de promoção a nível 
comunitário.

Or. en

Justificação

As PME são a chave da inovação no domínio da energia.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Alteração 223
Artigo 39, alínea a)

a) a melhoria da eficiência energética e a 
utilização racional da energia, 
nomeadamente nos sectores da construção e
da indústria, com excepção das acções 
previstas no artigo 41.º;

a) a melhoria da eficiência energética e a 
utilização racional da energia, 
nomeadamente no sector da construção, no 
sector da indústria, dedicando especial 
atenção às PME, e no domínio dos 
produtos produtos que consomem energia, 
com excepção das acções previstas no artigo 
41.º;

Or. en

Justificação

As PME devem ser especificamente mencionadas neste ponto, e os produtos que consomem 
energia são relevantes devido às actividades relacionadas com a transformação dos produtos 
de consumo (directiva relativa à concepção ecológica).

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Alteração 224
Artigo 39, alínea b)

b) o apoio à elaboração de medidas 
legislativas e à respectiva aplicação.

b) o apoio à elaboração de medidas 
legislativas e à respectiva aplicação, 
assegurando, ao mesmo tempo novas 
orpotunidades empresariais no domínio dos 
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serviços energéticos.

Or. en

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 225
Artigo 39, alínea b bis) (nova)

b bis )o apoio ao sector do aquecimento e 
arrefecimento.

Or. en

Justificação

O domínio do aquecimento e arrefecimento, que representa cerca de 40% do consumo 
energético, figura entre as prioridades no sector da energia. Por conseguinte, deve ser 
concedida especial atenção ao domínio do aquecimento e arrefecimento, incluindo o 
desenvolvimento de novas tecnologias.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Alteração 226
Artigo 40, alínea a)

a) a promoção de fontes de energia novas e 
renováveis para a produção centralizada e 
descentralizada de electricidade e calor e o 
apoio à diversificação de fontes de energia, 
com excepção das acções previstas no artigo 
41.º;

a) a promoção de fontes de energia novas e 
renováveis para a produção centralizada e 
descentralizada de electricidade, calor e frio 
e, deste modo, o apoio à diversificação de 
fontes de energia, com excepção das acções 
previstas no artigo 41.º;

Or. en

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 227
Artigo 43, alínea b)

b) criação, alargamento ou reorganização 
das estruturas e instrumentos para o 
desenvolvimento de sistemas energéticos 
sustentáveis, incluindo a gestão a nível local 

b) criação, alargamento ou reorganização 
das estruturas e instrumentos para o 
desenvolvimento de sistemas energéticos 
sustentáveis, incluindo a gestão a nível local 
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e regional no domínio da energia, bem como 
o desenvolvimento de produtos financeiros e 
de instrumentos de mercado adequados;

e regional no domínio da energia, bem como 
o desenvolvimento de produtos financeiros e 
de instrumentos de mercado adequados; 
convém utilizar a experiência das redes 
anteriores e actuais, como a rede OPET e a 
ManagEnergy.

Or. sv

Justificação

A Rede OPET, que abrange cerca de 40 gabinetes na Europa e fora da Europa, existe desde 
meados dos anos 90. Seria pena não aproveitar os seus conhecimentos. As actividades da 
Rede ManagEnergy permitiram reforçar, a nível local e regional, as actividades da UE 
relativas às energias renováveis e às medidas no domínio da eficiênica energética.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 228
Artigo 43, alínea e bis) (nova)

e bis) uma ajuda financeira, destinada aos 
serviços de apoio nacionais ou regionais 
das organizações intermédias 
representativas das pequenas empresas, 
para a informação, ensino e 
aconselhamento das pequenas empresas 
sobre as boas práticas em matéria de 
energia e para a adaptação e promoção de 
equipamentos energéticos duráveis. 

Or. fr

Justificação

As organizações representativas estão em contacto com milhões de pequenas empresas e 
permitem, pela sua missão de acompanhamento, desenvolver um trabalho no terreno que 
permite às pequenas empresas ser mais performantes nas problemáticas essenciais do 
domínio do programa-quadro e nomeadamente e eficiência energética.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 229
Artigo 45, parágarfo 1 bis (novo)

A Comissão deve estabelecer o programa de 
trabalho em concertação com o comité 
previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 46º.



AM\593717PT.doc 93/106 PE 367.642v01-00

PT

Or. sv

Justificação

Os comités do programa têm um importante papel a desempenhar. As suas competências não 
devem ser diminuídas.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 230
Artigo 46, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) no que respeita à coordenação geral 
da execução dos objectivos do 
Programa-quadro, por um comité 
designado "Comité de Gestão dos 
Objectivos do Programa-quadro (CIPOC)".

Or. en

Justificação

Para além dos três comités de gestão para cada um dos programas específicos do 
Programa-quadro, um órgão de coordenação que controle a observância dos objectivos 
horizontais do Programa-quadro será um instrumento útil.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 231
Artigo 46, nº 3 bis (novo)

3 bis. Na sequência de uma análise de
custos e benefícios favorável, a Comissão 
poderá criar uma agência executiva para a 
globalidade do Programa-quadro, 
destinada a assisti-la ao longo da 
implementação do Programa-quadro.

Or. en

Justificação

Caso seja mais vantajosa do ponto de vista financeiro (o que deverá ser avaliado por uma 
análise de custos e benefícios), a agência executiva assegurará uma execução mais eficaz e 
coerente do programa.
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 232
Artigo 46 bis (novo)

Artigo 46º bis
Comité consultivo de alto nível para a 

competitividade e a inovação
1. A Comissão será aconselhada por um 
comité consultivo de alto nível para a 
competitividade e a inovação, constituído 
por representantes da indústria e das 
associações empresariais, incluindo as que 
respresentam PME, e outros peritos. Os 
seus conhecimentos devem relacionar-se 
com os sectores e questões tratados pelo 
Programa-quadro, incluindo o 
financiamento, as TIC, a energia e a 
eco-inovação.

Or. en

Justificação

Falta à proposta o elemento da consulta e participação dos interessados no processo de 
implementação. Por conseguinte, a principal novidade de introduzir um comité consultivo é o 
facto de a perícia dos agentes que trabalham nos domínios tratados pelo Programa-quadro 
ser incorporada no programa para que este corresponda melhor (e seja eventualmente 
ajustado) às verdadeiras necessidades da União. Tal comité assegurará igualmente a 
coerência entre todas as partes que constituem o Programa-quadro, promovendo assim a 
competitividade e a inovação através da troca de boas práticas entre os diferentes 
subprogramas. 

Alteração apresentada por Dominique Vlasto e Anne Laperrouze

Alteração 233
Artigo 46 bis (novo)

Artigo 46º bis
Consulta das organizações empresariais

1. A Comissão zela por associar as 
organizações representativas das empresas, 
em particular das PME, das micro 
empresas e das empresas de carácter 
artesanal, à definição das políticas bem 
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como à concepção e preparação dos 
programas de acção e medidas 
operacionais do programa-quadro.
2. Consulta as organizações em 
coordenação com os trabalhos dos comités 
previstos no artigo 46°.

Or. fr

Justificação

As organizações intermédias representativas das empresas (câmaras consulares, 
organizações profissionais...) estão em contacto directo com as necessidades e expectativas 
das empresas junto das quais asseguram um trabalho de aconselhamento,  informação,  
peritagem e  acompanhamento. Esta função é tanto mais importante para as pequenas e 
micro empresas, nomeadamente as empresas de carácter artesanal, que estas empresas não 
dispõem, internamente, de estruturas adequadas para este tipo de acções.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 234
Artigo 46 ter (novo)

Artigo 46º ter
Processo de candidatura - Vademecum

1. A Comissão, tendo em conta o parecer do 
comité consultivo de alto nível para a 
competitividade e a inovação sobre a 
matéria, adoptará um processo de 
candidatura simples e não burocrático, que 
facultará aos participantes um acesso fácil 
ao Programa-quadro.
2. Após a entrada em vigor do 
Programa-quadro, a Comissão publicará 
um Vademecum de leitura fácil e convivial
que estabeleça um quadro claro, simples e 
transparente de princípios gerais para a 
participação dos beneficiários no 
Programa-quadro. Tal deverá facilitar 
especialmente a participação das PME.
3. O Vademecum estabelecerá os direitos e 
obrigações dos beneficiários; disposições 
financeiras como os custos elegíveis e as 
taxas de ajuda; os princípios que regem as 
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disposições e procedimentos 
administrativos, nomeadamente os 
processos de candidatura de utilização 
fácil, mediante a aplicação de um processo
de candidatura em duas fases quando tal 
for apropriado; as disposições relativas à 
utilização e difusão dos resultados dos 
projectos; e os princípios para a avaliação, 
selecção e adjudicação das propostas.
4. A Comissão assegurará que o prazo 
entre a apresentação dos pedidos e a 
notificação dos resultados da avaliação seja 
tão curto quanto possível.

Or. en

Justificação

O processo de candidatura deve ser o menos complicado possível para garantir um acesso 
fácil a quaisquer eventuais utilizadores, e especialmente às PME. A Comissão consultará os 
interessados com vista a concluir que processo de candidatura é o mais vantajoso para os 
utilizadores. De qualquer modo, o processo de candidatura deve ser concluído tão 
rapidamente quanto possível. Os utilizadores devem dispor de informações claras e simples 
sobre a forma como o programa será executado.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Alteração 235
Anexo I, alínea a)

a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação, dos quais 520 milhões de euros,
no máximo, serão afectados à promoção da 
eco-inovação;

a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação, dos quais aproximadamente 520 
milhões de euros serão afectados à 
promoção da eco-inovação;

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 236
Anexo I, alínea a)
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a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação, dos quais 520 milhões de euros, 
no máximo, serão afectados à promoção da 
eco-inovação;

a) 2.631 milhões de euros para a realização 
do Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação, dos quais 900 milhões de euros, 
no máximo, serão afectados à promoção da 
eco-inovação e 300 milhões de euros à 
inovação no domínio da saúde;

Or. nl

Justificação

É necessário investir um montante considerável tanto na eco-inovação como na inovação no 
domínio da saúde. Esta alteração não acarreta uma modificação do montante global; limita-
se a indicar claramente a necessidade de atribuir recursos suficientes tanto à eco-inovação 
como à inovação no domínio da saúde.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 237
Anexo II, secção 1., ponto C, primeiro parágrafo

A gestão dos instrumentos será objecto de 
uma política adequada em matéria de taxas. 
Estas serão fixadas pela Comissão, em 
conformidade com as práticas do mercado, e 
terão em conta os seguintes elementos:

A gestão dos instrumentos será objecto de 
uma política adequada em matéria de taxas. 
Estas serão fixadas pela Comissão, em 
conformidade com as práticas do mercado, 
velando por que os intermediários 
financeiros não as desvirtuem e terão em 
conta os seguintes elementos:

Or. es

Justificação

A Comissão Europeia deve ser o garante de que as condições favoráveis oferecidas pelo 
Fundo Europeu de Investimentos sejam sempre e em todos os casos, aplicáveis às PME.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 238
Anexo II, secção 1, ponto D

Visibilidade Visibilidade - Sensibilização
Cada intermediário deve assegurar que o 
apoio prestado pela Comunidade seja 
objecto de um nível de visibilidade 

Cada intermediário deve assegurar que o 
apoio prestado pela Comunidade seja 
objecto de um nível de visibilidade 
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adequado. adequado.

Deve assegurar-se que os beneficiários 
finais, nomeadamente as PME, sejam 
adequadamente informados sobre as 
oportunidades de financiamento 
disponíveis e a possibilidade de utilização 
múltipla.

Or. en

Justificação

Um dos principais problemas com que se defrontam as empresas europeias é a relativa 
opacidade na oferta de medidas comunitárias adaptadas às suas necessidades. No que diz 
respeito, mais concretamente, ao financiamento das PME, importa que os instrumentos 
financeiros para elas concebidos sejam do conhecimento geral, estejam disponíveis e sejam 
múltiplos, ainda que antagónicos, com vista a assegurar um nível adequado de acesso ao 
financiamento.

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 239
Anexo II, secção 2., ponto C: MIC 1

O MIC1 investirá em fundos intermediários 
de capital de risco que invistam em PME 
criadas no máximo há dez anos, geralmente 
a partir das frases pré-A (lançamento) e A 
(fase inicial) e proporcionando investimento 
de acompanhamento, se for caso disso. O 
investimento máximo global num fundo 
intermediário de capital de risco será de 25 
% do capital total do fundo, ou, no máximo, 
50 % no caso dos novos fundos susceptíveis 
de ter um papel de catalisador especialmente 
importante no desenvolvimento do mercado 
de capital de risco para uma tecnologia 
específica ou numa determinada região bem 
como dos instrumentos de investimento 
promovidos por investidores informais 
(business angels). O investimento máximo 
global num fundo intermediário de capital de 
risco será de 50% sempre que os 
investimentos do fundo se concentrem em 
PME activas no domínio da eco-inovação. 
Pelo menos 50% do capital investido num 

O MIC1 investirá em fundos intermediários 
de capital de risco que invistam em PME 
criadas no máximo há dez anos, geralmente 
a partir das frases pré-A (lançamento) e A 
(fase inicial) e proporcionando investimento 
de acompanhamento, se for caso disso. O 
investimento máximo global num fundo 
intermediário de capital de risco será de 25 
% do capital total do fundo, ou, no máximo, 
50 % no caso dos novos fundos susceptíveis 
de ter um papel de catalisador especialmente 
importante no desenvolvimento do mercado 
de capital de risco para uma tecnologia 
específica ou numa determinada região bem 
como dos instrumentos de investimento 
promovidos por investidores informais 
(business angels). O investimento máximo 
global num fundo intermediário de capital de 
risco será de 50% sempre que os 
investimentos do fundo se concentrem em 
PME activas no domínio da eco-inovação. O 
investimento máximo global num fundo 
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fundo será assegurado por investidores que 
operem em condições correspondentes às 
condições de mercado normais (ao abrigo do 
“princípio do investidor numa economia de 
mercado”), independentemente da natureza 
jurídica e da estrutura de propriedade dos 
investidores responsáveis por esta parte do 
capital. As aplicações em qualquer fundo 
não poderão ultrapassar 30 milhões de euros. 
O MIC1 pode co-investir com recursos 
próprios do FEI ou com recursos a título do 
mandato BEI ou outros recursos geridos pelo 
FEI.

intermediário de capital de risco será de 
70% no caso dos fundos que invistam em 
PME que não tenham mais de três anos.
Pelo menos 50% do capital investido num 
fundo será assegurado por investidores que 
operem em condições correspondentes às 
condições de mercado normais (ao abrigo do 
“princípio do investidor numa economia de 
mercado”), independentemente da natureza 
jurídica e da estrutura de propriedade dos 
investidores responsáveis por esta parte do 
capital. As aplicações em qualquer fundo 
não poderão ultrapassar 30 milhões de euros. 
O MIC1 pode co-investir com recursos 
próprios do FEI ou com recursos a título do 
mandato BEI ou outros recursos geridos pelo 
FEI.

Or. de

Justificação

Verificou-se que o risco para os privados, na fase de arranque, era com frequência 
demasiado elevado, dissuadindo-os de investir. Nesse sentido, afigura-se necessário, 
precisamente na fase de risco de investigação e desenvolvimento, conceder um subsídio mais 
elevado (70%) aos fundos intermediários de capital de risco. Este investimento mais elevado 
só se justifica, no entanto, no caso de PME que não tenham mais de três anos. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 240
Anexo II, secção 3, ponto C, parágrafo 3

Os critérios relativos à quarta vertente do 
mecanismo GPME, d) titularização das 
carteiras de créditos concedidos às PME, 
incluirá transacções através de um único ou 
de vários vendedores, bem como transacções 
plurinacionais. A elegibilidade será 
determinada com base nas melhores práticas 
de mercado, sobretudo no que respeita à 
qualidade do crédito e à diversificação dos 
riscos da carteira titularizada.

Os critérios relativos à quarta vertente do 
mecanismo GPME, d) titularização das 
carteiras de créditos concedidos às PME, 
incluirão transacções através de um único ou 
de vários vendedores, bem como transacções 
plurinacionais. A elegibilidade será 
determinada com base nas melhores práticas 
de mercado, sobretudo no que respeita à 
qualidade do crédito e à diversificação dos 
riscos da carteira titularizada. Será dada 
especial importância ao apoio de projectos 
públicos para a titularização das PME.

Or. en
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Justificação

Os regimes de titularização públicos têm sido catalisadores do mercado, ajudando a obter 
volumes mais elevados de titularização para as PME, uma vez que tais regimes são, em geral, 
um requisito prévio para atrair novos investidores para os fundos de capitais de risco das 
PME e, além disso, compensam em parte os custos de desenvolvimento da titularização das 
PME. Por conseguinte, o apoio da UE, no âmbito da quarta vertente do mecanismo GPME, a 
regimes de titularização pública novos ou já existentes pode ser decisivo para a titularização 
dos empréstimos às PME.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 241
Anexo III, alínea a), travessão 7 bis (novo)

- auxiliar as PME a encontrar empresas 
contratantes de maior dimensão, tanto do 
sector privado como do governo, e a 
constituir redes.

Or. en

Justificação

Um factor essencial para apoiar as PME inovadoras é associá-las a grandes empresas 
contratantes sofisticadas com vista a estimular a procura dos seus produtos e serviços. Os 
Eurogabinetes podem contribuir para criar e manter este elo de ligação mediante a 
utilização de instrumentos apropriados.

Alteração apresentada por Lorenzo Cesa

Alteração 242
Anexo III, alínea a), travessão 7 bis (novo)

- promover a criação de uma rede entre 
empresas situadas em regiões que 
partilham problemas e desafios comuns, 
destinada a promover a troca e a difusão de 
boas práticas e a encorajar a coordenação 
e o desenvolvimento de políticas 
económicas e industriais adequadas.

Or. en



AM\593717PT.doc 101/106 PE 367.642v01-00

PT

Justificação

As regiões da Europa com uma forte vocação industrial representam a sua riqueza. No 
entanto, ainda que essas regiões não se encontrem numa fase de declínio, a sua 
competitividade está seriamente ameaçada. É por isso que tais regiões requerem a definição 
de políticas industriais e económicas capazes de responder às suas necessidades específicas. 
Por conseguinte, é necessário reforçar a cooperação entre as empresas situadas em regiões 
que partilham problemas e desafios comuns, nomeadamente através da criação de uma rede 
destinada a promover a troca e difusão de boas práticas. Além disso, a rede representaria um 
instrumento que as instituições da UE poderiam utilizar para avaliar e aferir a viabilidade 
das respectivas iniciativas políticas ou legislativas.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 243
Anexo III, alínea a), travessão 7 bis (novo)

- contribuir para a assistência formativa 
para a profissionalização das empresas.

Or. es

Justificação

Para além dos serviços de cooperação e de informação, é imprescindível apostar na 
formação empresarial. Uma economia baseada no conhecimento tem que estabelecer canais 
de comunicação e cooperação permanente entre os agentes, mas não deve descuidar a 
formação e a excelência para que continuem a ser competitivos.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 244
Anexo III, alínea a), travessão 7 bis (novo)

- promover a criação de uma rede entre 
empresas situadas em regiões que 
partilham problemas e desafios comuns, 
destinada a promover a troca e a difusão de 
boas práticas e a encorajar a coordenação 
e o desenvolvimento de políticas 
económicas e industriais adequadas.

Or. en

Justificação

Na UE existem regiões com uma forte vocação industrial que representam a sua riqueza, mas 



PE 367.642v01-00 102/106 AM\593717PT.doc

PT

cuja competitividade está ameaçada. É por isso que tais regiões requerem a definição de 
políticas industriais e económicas capazes de responder às suas necessidades. É necessário 
reforçar a cooperação entre as empresas situadas em regiões que partilham problemas e 
desafios comuns, nomeadamente através da criação de uma rede (que será também um 
instrumento que as instituições da UE poderão utilizar para avaliar e aferir a viabilidade das 
respectivas iniciativas políticas ou legislativas) destinada a promover a troca e difusão de 
boas práticas.

Alteração apresentada por Lorenzo Cesa

Alteração 245
Anexo III, alínea a), travessão 7 ter (novo)

- auxiliar as PME a obter um melhor 
conhecimento dos instrumentos financeiros 
geridos pelo FEI e pelo BEI - melhorando 
assim o seu acesso a tais instrumentos -,
encorajando a indústria e as associações 
empresariais nacionais a realizar 
actividades específicas de 
informação/formação dirigidas aos seus
membros.

Or. en

Justificação

O conhecimento por parte das PME da existência de instrumentos financeiros da UE deve ser 
melhorado com vista a aumentar o seu acesso e utilização. Neste contexto, convém 
reconhecer o papel-chave que a indústria e as associações empresariais podem desempenhar 
na realização de actividades específicas de informação e/ou formação dirigidas 
especialmente à rede das empresas associadas.

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 246
Anexo III, alínea a), travessão 7 ter (novo)

- auxiliar as PME a obter um melhor 
conhecimento dos instrumentos financeiros 
geridos pelo FEI e pelo BEI - melhorando 
assim o seu acesso a tais instrumentos -,
encorajando a indústria e as associações 
empresariais nacionais a realizar 
actividades específicas de 
informação/formação dirigidas aos seus 
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membros.

Or. en

Justificação

O conhecimento por parte das PME da existência de instrumentos financeiros da UE deve ser 
melhorado com vista a aumentar o seu acesso e utilização. Neste contexto, convém 
reconhecer o papel-chave que a indústria e as associações empresariais podem desempenhar 
na realização de actividades específicas de informação e/ou formação dirigidas 
especialmente à rede das empresas associadas.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 247
Anexo III, alínea b), travessão 2

- participar na difusão e na exploração dos 
resultados da investigação;

- participar na difusão, na protecção dos 
direitos de propriedade e na exploração dos 
resultados da investigação;

Or. en

Justificação

O papel fundamental dos direitos de propriedade intelectual consiste em assegurar a 
protecção dos resultados dos investimentos em I&D para a promoção do crescimento, uma 
vez que o futuro êxito comercial depende da protecção do trabalho árduo desenvolvido 
durante longos períodos de investigação.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 248
Anexo III, alínea b), travessão 3

- oferecer serviços de mediação para a 
transferência de tecnologia e de 
conhecimentos e para o estabelecimento de 
parcerias entre agentes da inovação;

- oferecer serviços de mediação para a 
transferência de tecnologia e de 
conhecimentos, para a protecção dos 
direitos de propriedade das inovações e para 
o estabelecimento de parcerias entre agentes 
da inovação;

Or. en
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Justificação

O papel fundamental dos direitos de propriedade intelectual consiste em assegurar a 
protecção dos resultados dos investimentos em I&D para a promoção do crescimento, uma 
vez que o futuro êxito comercial depende da protecção do trabalho árduo desenvolvido 
durante longos períodos de investigação.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 249
Anexo III, alínea b), travessão 3

- oferecer serviços de mediação para a 
transferência de tecnologia e de 
conhecimentos e para o estabelecimento de 
parcerias entre agentes da inovação;

- oferecer serviços de mediação para a 
transferência de tecnologia e de 
conhecimentos e para o estabelecimento de 
parcerias entre agentes da inovação, 
incluindo as parcerias entre organizações 
empresariais e académicas, bem como entre 
os sectores privado e público;

Or. en

Justificação

As medidas de execução devem corresponder à necessidade de intensificar as sinergias entre 
os sectores público e privado e as parcerias entre as instituições académicas e o sector 
empresarial.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 250
Anexo III, alínea b), travessão -1 (novo)

- estimular as actividades que criam 
sinergias entre o potencial do
conhecimento (universidades, programas 
comunitários, etc.), as PME e os 
instrumentos financeiros nos programas 
comunitários e nacionais de IDT, espírito 
empresarial e inovação;

Or. en
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Justificação

Há necessidade de sinergias, criação e partilha de conhecimentos entre o potencial do
conhecimento, as PME e os diversos programas que apoiam o espírito empresarial e a 
inovação nas PME.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 251
Anexo III, alínea b), travessão -1 bis (novo)

- ajudar as PME a identificar o potencial 
para a adopção da inovação e a encontrar 
parceiros de rede no que se refere à 
concretização deste potencial.

Or. en

Justificação

É essencial que as PME recebam orientação adequada para identificar o potencial para a 
adopção da inovação e potenciais parceiros de rede.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 252
Anexo III, alínea c bis) (nova)

c bis) Serviços de incentivo à participação 
das PME no Programa-quadro:
- sensibilizar as PME para o 
Programa-quadro;
- ajudar as PME a identificar o seu 
potencial de inovação e a encontrar 
parceiros de rede no que se refere à 
concretização deste potencial;
- ajudar as PME a elaborar e coordenar 
propostas de projectos para o 
Programa-quadro e para programas 
nacionais de espírito empresarial e 
inovação.
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Justificação

O Programa-quadro inclui serviços de incentivo à participação das PME no 
Programa-quadro comunitário de IDT. Uma vez que as PME constituem a base do 
crescimento e do emprego nos antigos e nos novos sectores, importa promover programas 
para o espírito empresarial e a inovação como o Programa-quadro. Tal promoção é 
essencial para o impacto dos programas. 

Há necessidade de sinergias, criação e partilha de conhecimentos entre o potencial do
conhecimento e as PME. É essencial que as PME recebam orientação adequada para 
identificar o potencial de inovação e parceiros de rede, bem como para elaborar propostas 
de projectos.


