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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 10
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, o que deve dar origem ao 
progresso social e à coesão, como também 
para a evolução da sociedade do 
conhecimento e o desenvolvimento 
sustentável com base num crescimento
económico equilibrado.

Or. en
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Justificação

A melhoria da competitividade e do potencial de inovação deve beneficiar os cidadãos da 
União Europeia e contribuir para a melhoria do progresso social e da coesão.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 11
Considerando 3

(3) Este programa está em plena 
consonância com a Comunicação da 
Comissão ao Conselho Europeu da 
Primavera intitulada Trabalhando juntos 
para o crescimento e o emprego - Um novo 
começo para a Estratégia de Lisboa, que 
preconiza a realização de acções destinadas 
a gerar crescimento e competitividade e a 
tornar a Europa mais atraente para 
investidores e trabalhadores. A comunicação 
recorda ainda que é imprescindível 
incentivar a iniciativa empresarial, atrair 
capital de risco suficiente para a criação de 
novas empresas e preservar uma base 
industrial sólida na Europa, promovendo, em 
simultâneo, a inovação e, em particular, a 
eco-inovação (isto é, a inovação relacionada 
com as tecnologias ambientais ou que utiliza 
estas tecnologias), a adopção das tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC) e a 
utilização sustentável dos recursos. Se bem 
que a competitividade seja, em grande 
medida, impulsionada por empresas 
dinâmicas que exercem a sua actividade em 
mercados abertos e competitivos no âmbito 
de um enquadramento adequado, sobretudo 
de um quadro regulamentar propício à 
inovação, o financiamento comunitário 
desempenha também um papel importante, 
maximizando o apoio e fornecendo 
financiamento suplementar para colmatar 
eventuais insuficiências do mercado.

(3) Este programa está em plena 
consonância com a Comunicação da 
Comissão ao Conselho Europeu da 
Primavera intitulada Trabalhando juntos 
para o crescimento e o emprego - Um novo 
começo para a Estratégia de Lisboa, que 
preconiza a realização de acções destinadas 
a gerar crescimento e competitividade e a 
tornar a Europa mais atraente para 
investidores e trabalhadores. A comunicação 
recorda ainda que é imprescindível 
incentivar a iniciativa empresarial, 
aumentar o número de postos de trabalho e 
a sua qualidade, atrair capital de risco 
suficiente para a criação de novas empresas 
e preservar uma base industrial sólida na 
Europa, promovendo, em simultâneo, a 
inovação e, em particular, a eco-inovação 
(isto é, a inovação relacionada com as 
tecnologias ambientais ou que utiliza estas 
tecnologias), a adopção das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e a 
utilização sustentável dos recursos. Se bem 
que a competitividade seja, em grande 
medida, impulsionada por empresas 
dinâmicas que exercem a sua actividade em 
mercados abertos, competitivos e não 
discriminatórios no âmbito de um 
enquadramento adequado, sobretudo de um 
quadro regulamentar propício à inovação, o 
financiamento comunitário desempenha 
também um papel importante, maximizando 
o apoio e fornecendo financiamento 
suplementar para colmatar eventuais 
insuficiências do mercado.



AM\597015PT.doc 3/8 PE 367.840v01-00

PT

Or. en

Justificação

A criação de mais empresas e o reforço do espírito empresarial devem contribuir não só para 
gerar postos de trabalho no mercado, mas também para melhorar os que já existem. Além 
disso, um mercado sem qualquer tipo de discriminação é essencial para a competitividade e o 
crescimento.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 12
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A dimensão do género e a igualdade 
entre os sexos devem ser tidas em conta em 
todos os programas e acções cobertos pelo 
Programa-quadro.

Or. en

Justificação

Todas as acções e programas específicos cobertos pelo Programa-quadro devem ter em 
conta a dimensão do género e a igualdade entre os sexos a fim de permitir uma participação 
plena e efectiva das mulheres.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 13
Considerando 12

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

(12) O Programa-quadro e os programas 
específicos devem ser objecto de 
acompanhamento e de avaliação periódicos, 
por forma a permitir eventuais ajustamentos. 
Sempre que possível, relatórios de 
avaliação examinarão a dimensão do 
género e o respeito do princípio da não 
discriminação nas acções dos programas.

Or. en

Justificação

A avaliação da dimensão do género e do respeito do princípio da não discriminação é 
fundamental para assegurar que a participação no programa seja permitida a todos, sem 
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qualquer tipo de exclusão.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 14
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, 
bem como do potencial da sua força de 
trabalho, sem discriminação. 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”.

Or. en

Justificação

A exploração eficaz do potencial de todos os trabalhadores é necessária para que as 
empresas sejam competitivas e se adaptem à mudança.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 15
Considerando 18

(18) O Fundo Europeu de Investimento 
(FEI) é o órgão especializado da 
Comunidade responsável pela concessão de 
capital de risco e de instrumentos de garantia 
para as PME. Contribui para a prossecução 
dos objectivos da Comunidade, 
nomeadamente no que diz respeito à 
sociedade baseada no conhecimento, à 
inovação, ao crescimento, ao emprego e à 
promoção do espírito empresarial. O FEI 
assegura a necessária continuidade na gestão 
dos programas comunitários, tendo 

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

adquirido uma sólida experiência na matéria. 
Com base em avaliações independentes, a 
gestão pelo FEI, em nome da Comissão, dos 
instrumentos financeiros comunitários para 
PME foi considerada um exemplo de boas 
práticas. O FEI possui também a 
competência técnica necessária para apoiar 
novas acções dos Estados-Membros assentes 
em parcerias entre os sectores público e 
privado, destinadas a atrair fluxos de 
investimento de alto risco dos mercados de 
capitais, em benefício das pequenas 
empresas inovadoras, e para criar 
facilidades de microfinanciamento para 
empresas flexíveis de tipo familiar ou 
geridas por mulheres que utilizem 
tecnologias inovadoras.

Or. en

Justificação

A dificuldade de acesso a formas adequadas de financiamento é muitas vezes referida como o 
principal obstáculo à competitividade e inovação, nomeadamente para as PME e as 
pequenas empresas familiares ou femininas.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 16
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 

(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,
promover as melhores práticas e o 
intercâmbio de experiências no âmbito do 
enquadramento empresarial, bem como a 
melhoria contínua do nível educacional dos 
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igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres, devendo igualmente fomentar o 
aparecimento de novos empresários.

trabalhadores com os objectivos, entre 
outros, de promover o aparecimento de 
jovens empresários, desenvolver uma 
cultura empresarial para homens e 
mulheres, e incentivar a responsabilidade 
social das empresas com base no princípio 
da igualdade de oportunidades e de 
tratamento para homens e mulheres no que 
se refere à formação, emprego e 
aprendizagem ao longo da vida.

Or. en

Justificação

Os princípios da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres devem 
ser incluídos em todas as políticas e estratégias relativas à competitividade, inovação e 
espírito empresarial nos sectores da indústria e dos serviços.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
Considerando 27

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

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

Or. en

Justificação

As crianças e as pessoas dependentes requerem serviços específicos, que necessitam de ser 
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melhorados.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 18
Considerando 28

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
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, a eficácia, a 
eficiência, a sustentabilidade e a utilidade. 
Sempre que possível, tais avaliações
examinarão a dimensão do género e o 
respeito do princípio da não discriminação 
nas acções dos programas.

Or. en

Justificação

Ver alteração 13.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 20
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, incluindo o 
acesso dos jovens empresários, homens e 
mulheres, para a criação e a expansão de 
PME e o investimento em acções de 
inovação, incluindo a eco-inovação;

Or. en

Justificação

Deve ser encorajado o espírito empresarial dos jovens, inclusive através da igualdade de 
acesso ao financiamento para a criação das suas empresas.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
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 acessibilidade, 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.

Or. en

Justificação

O acesso aos serviços electrónicos em domínios de interesse público deve igualmente ser 
melhorado com vista a evitar que determinadas pessoas sejam privadas desses serviços 
públicos em virtude de não terem acesso aos serviços electrónicos.


