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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O relator considera que a proposta da Comissão de unificar os programas específicos 
orientados para a promoção da competitividade e do desenvolvimento num quadro comum 
(Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação) é coerente com os objectivos 
indicados, contribuindo para a realização do objectivo de tornar a Europa na economia 
baseada no conhecimento mais competitiva do mundo.

Toma-se consicência da necessidade de fazer com que o sector das tecnologias ambientais
seja um dos fulcros do desenvolvimento europeu, favorecendo um espírito empresarial apto a 
criar desenvolvimento sustentável e compatível com a protecção do ambiente.

A necessidade de associar cada vez mais as questões do desenvolvimento às da protecção do 
ambiente constitui uma oportunidade, sobretudo para as PME, tanto em termos de produção 
de novas tecnologias como de adopção de novos sistemas dotados de maior eficiência 
energética.

A utilização de instrumentos financeiros comunitários para a criação de uma rede de serviços 
para apoio das empresas e da inovação pode contribuir para a resolução do problema da 
dificulade de acesso ao crédito por parte das PME. A melhoria deste acesso pode constitutir 
um estímulo positivo para uma concorrência baseada na adopção de tecnologias 
ecocompatíveis.

A substituição progressiva das energias tradicionais por formas de energia inteligentes 
(renováveis e com reduzido impacto ambiental), em especial no sector dos transportes e na 
produção de electricidade, terá um efeito igualmente positivo em termos de diminuição da 
dependência energética dos países da União e dos outros países (países da AELE, membros 
do EEE, países candidatos a que se aplicam as estratégias de pré-adesão, países balcânicos 
ocidentais) visados pelo programa-quadro.

Tendo em conta estas considerações, o relator considera que se deve intensificar o 
empenhamento neste sentido, em particular favorecendo a adopção por parte das empresas de 
práticas responsáveis nos planos social e ambiental, atribuindo mais fundos à eco-inovação e 
incluindo critérios de carácter ambiental nos procedimentos de contratação pública.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) O documento de trabalho da 
Comissão "Manual de contratos públicos 
ecológicos"1 define uma série de 
procedimentos destinados às autoridades 
locais, mas igualmente aplicáveis às 
empresas, com o objectivo de fomentar o 
lançamento de uma política de aquisições 
eco-compatíveis.
____________
1 SEC(2004)1050.

Justificação

Este documento é um instrumento útil para ampliar o âmbito das tecnologias ambientais.

Alteração 2
Artigo 2, nº 1, alínea b)

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

b) promover a inovação, em especial a 
eco-inovação;

Alteração 3
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 que incluam 
critérios ambientais e sejam elaboradas em 
cooperação com os Estados Membros;

Justificação

É importante que os concursos para adjudicação de contratos tenham devidamente em conta 
os aspectos ambientais.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 4
Artigo 13, alínea c bis) (novo)

c bis) a promoção da participação das 
empresas no sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS), mediante a 
concessão de incentivos em termos 
financeiros, de contratação pública, de 
assistência técnica e de informação.

Justificação

O artigo 11º do Regulamento (CE) nº 761/2001 que permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS), prevê a promoção 
da participação das organizações, em especial das pequenas e médias empresas.

Alteração 5
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, 
nomeadamente através da condução de 
políticas em matéria de responsabilidade 
social e ambiental das empresas, e o 
equilíbrio entre os riscos e os benefícios da 
actividade empresarial, sobretudo no que 
respeita aos jovens empresários;

Justificação

A Comunicação da Comissão relativa à "Responsabilidade social das empresas: Um 
contributo das empresas para o desenvolvimento sustentável" indica as vantagens societais 
geradas pelas empresas em termos de inovação ao aplicarem as políticas no domínio da 
responsabilidade social (COM(2002)0347). 

Alteração 6
Artigo 20, nº 2, alínea b)

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

b) serviços de transferência de inovação, 
tecnologia - nomeadamente ambiental - e 
conhecimentos;

Justificação

É importante ter em conta as tecnologias ambientais.
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Alteração 7
Anexo I, ponto 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 520 milhões de euros, 
pelo menos, serão afectados à promoção da 
eco inovação;

Justificação

O financiamento previsto para a promoção da eco-inovação não é de todo adequado.


