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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação (2007-2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0121)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e os artigos 156º, nº 3 do artigo 157º e nº 1 do artigo 
175º do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0098/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, bem 
como os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e 
da Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 1, nº 2

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação 
da Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico equilibrado e 
numa economia social de mercado 
altamente competitiva, com um nível 

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação 
da Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico sólido e numa 
economia social de mercado altamente 
competitiva, com um adequado nível de 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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elevado de protecção e de melhoria da 
qualidade do ambiente.

protecção e uma elevada qualidade do 
ambiente, baseada no conceito de 
desenvolvimento sustentável. Será 
concedida especial importância ao apoio
das pequenas e médias empresas e ao 
aproveitamento inovador dos resultados 
da investigação.

Justificação

Num momento em que toda Europa atravessa uma crise de crescimento, todos os esforços
devem visar um crescimento sólido. Termos como «elevado» e «melhoria» põem em causa 
que a Europa tenha alcançado já grandes avanços no âmbito do nível de protecção e do meio 
ambiente.

Alteração 2
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 pelas empresas dos resultados 
da investigação e desenvolvimento. 
Também será apoiado o âmbito
intermédio entre a investigação e a 
aplicação (a chamada fase de 
lançamento) nos termos do artigo 166º do 
Tratado.

Justificação
A aplicação dos resultados da investigação e desenvolvimento em processos empresariais de 
produção e produtos prontos para o mercado é decisiva para o aproveitamento do potencial 
inovador. É de especial importância colmatar o fosso entre a investigação e a aplicação, por 
isso é importante formular a elegibilidade de tal modo que não possam emergir lacunas 
técnicas entre os programas de ajuda.

Alteração 3
Artigo 2, nº 1

1. Os objectivos do Programa-quadro são 
os seguintes: 

1. Os objectivos superiores do 
Programa-quadro são os seguintes:

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 

a) promover a competitividade das 
empresas, em especial das pequenas e 
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médias empresas (PME); médias empresas (PME);
b) promover a inovação, incluindo a 
eco-inovação;

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

Deles decorrem os seguintes objectivos
parciais, que devem contribuir para 
alcançar os objectivos acima 
mencionados:

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

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

d) promover a eficiência energética e as 
fontes de energia novas e renováveis em 
todos os sectores, incluindo o dos 
transportes.

b) promover a eficiência energética e as 
fontes de energia novas e renováveis em 
todos os sectores, incluindo o dos 
transportes.

Justificação

A competitividade e a inovação são os objectivos principais do programa-quadro. A criação 
de uma sociedade da informação e o uso responsável da energia devem evidentemente 
contribuir para tal e são imprescindíveis, mas não constituem um objectivo específico no 
âmbito deste programa.

Alteração 4
Artigo 4, nº d)

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

d) de outros países terceiros, quando o 
permitam os acordos existentes e quando 
dessa participação derive um valor 
acrescentado para a competitividade da 
UE.

Justificação

A participação de países terceiros representa também uma oportunidade, pelo que não 
deveria excluir-se, mas deve apoiar-se num valor acrescentado europeu.

Alteração 5
Artigo 5, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão informará imediata e 
plenamente o Parlamento Europeu sobre 
estes programas de trabalho.
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Justificação

Deve reforçar-se o dever de informar o Parlamento Europeu.

Alteração 6
Artigo 6, título

Tipo de medidas de execução Medidas de execução comuns

Justificação

Deve ficar claro que todos os instrumentos contidos no programa-quadro para a inovação e 
a competitividade podem ser utilizados conjuntamente por todas as partes do programa.

Alteração 7
Artigo 6, nº 1

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

1. Os instrumentos apresentados na 
secção intitulada «Execução» dos 
capítulos I, II e III seguintes são parte 
integrante de um conjunto de 
instrumentos comum do programa-
quadro. Também podem utilizar-se para 
alcançar os objectivos das restantes partes 
do programa.

a) instrumentos financeiros comunitários 
para PME;
b) redes que reúnam diversas partes 
interessadas;
c) projectos-piloto, aplicações comerciais, 
projectos e outras medidas de apoio à 
adopção de inovação;
d) análise, desenvolvimento e 
coordenação de políticas com os países 
participantes;
e) partilha e difusão de informação e 
acções de sensibilização;
f) apoio a acções conjuntas empreendidas 
por Estados-Membros ou regiões;
g) contratação pública assente em 
especificações técnicas elaboradas em 
cooperação com os Estados-Membros;
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h) geminação entre poderes públicos a 
nível nacional e regional.

Justificação

Era imprescindível uma clarificação. Portanto, já não é necessário enumerar todos os 
instrumentos comuns.

Alteração 8
Artigo 7, parágrafo 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão minimizará na maior
medida possível os gastos relacionados 
com as medidas citadas no presente artigo 
para fazer chegar a maior parte possível 
dos fundos aos autênticos promotores da 
competitividade e da inovação.

Justificação

A Comissão deve dispor de um montante adequado para assistência técnica, embora este 
deva ser moderado.

Alteração 9
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão apresentará os principais
resultados das avaliações intercalares e 
finais do Programa-quadro e dos 
respectivos programas específicos ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

5. A Comissão apresentará os resultados 
das avaliações intercalares e finais do 
Programa-quadro e dos respectivos 
programas específicos ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Justificação

São as próprias instituições destinatárias que decidem acerca do grau de importância dos 
diversos resultados.

Alteração 10
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
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Procedimento de pedido de ajudas
1. A Comissão conceberá um 
procedimento de candidatura simples e 
não burocrático que ofereça aos 
interessados a possibilidade de fazer 
examinar a elegibilidade do projecto num 
primeiro pedido normalizado redigido no 
máximo em duas páginas (a seguir :
«procedimento simplificado»), antes de 
ser necessário apresentarem uma 
documentação mais detalhada.
2. O prazo para que a Comissão emita 
parecer no quadro do procedimento
simplificado será de seis semanas a partir 
da recepção da primeira candidatura.
3. Os interessados que apresentem
imediatamente a documentação completa 
não poderão ser remetidos para o 
procedimento simplificado.
4. No quadro do procedimento 
simplificado, a Comissão concederá um 
prazo suplementar de dois meses para a 
apresentação da documentação detalhada
e completa, o que permitirá em especial às 
pequenas e médias empresas participar 
nos programas de ajuda da União
Europeia sem cargas burocráticas 
substanciais.
5. Esta modalidade de procedimento será 
aplicável a todos os programas parciais da 
totalidade do programa-quadro sempre 
que a Comissão conceda directamente as 
subvenções. Não se aplicará aos 
instrumentos financeiros previstos nos 
artigos 16º, 17º e 18º.

Justificação

O procedimento de candidatura deve ser simples para as empresas, para não criar 
obstáculos excessivos que impeçam um possível aproveitamento das ajudas à inovação. Um 
procedimento simplificado é oportuno em especial para as PME, já que podem evitar 
diligências desnecessárias caso seja negada a subvenção dos projectos.

Alteração 11
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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,
especialmente no âmbito da cooperação 
transfronteiriça;

Justificação

Deve reforçar-se a cooperação transfronteiriça no âmbito das PME.

Alteração 12
Artigo 10, nº 2, alínea e)

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

e) a reforma económica e administrativa 
relacionada com a empresa e a inovação, 
especialmente com vista à supressão de 
obstáculos burocráticos para as PME.

Justificação

A redução dos obstáculos burocráticos é de importância decisiva para a competitividade.

Alteração 13
Artigo 11, parte introdutória

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, para o desenvolvimento de
inovações, incluindo a eco-inovação, e
para a internacionalização de sua
actividade poderão abranger:

Justificação

A «internacionalização das PME» deveria constituir também um objectivo explícito dos 
instrumentos financeiros. Na prática comercial, o financiamento dos projectos
transfronteiriços de investimento das PME é dificultado com frequência por não poderem
repartir-se os riscos adicionais específicos da actividade das PME no estrangeiro. A 
internacionalização das PME é, pelo seu carácter transfronteiriço, um objectivo comunitário
e, portanto, deveria obter apoio financeiro e não só de assessoria.

Alteração 14
Artigo 14, alínea c)
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c) o apoio ao desenvolvimento de políticas 
e à cooperação entre intervenientes, 
incluindo as instâncias de gestão dos 
programas nacionais e regionais.

c) o apoio ao desenvolvimento de políticas 
e à cooperação entre intervenientes.

Justificação

Não devem apoiar-se os serviços de assessoria e as empresas de consultoria, mas sim as 
empresas orientadas para a inovação.

Alteração 15
Artigo 15, parte introdutória

As acções relativas à reforma económica e 
administrativa relacionada com a empresa 
e a inovação podem incluir:

As acções relativas à reforma económica e 
administrativa relacionada com a empresa 
e a inovação devem resultar numa 
redução da carga burocrática e numa 
melhoria das estruturas para as PME. Se 
se satisfizerem estas condições, poderão
ser tidas em conta também as seguintes
medidas:

Justificação

O apoio das reformas económicas e administrativas deve estar sempre ao serviço do 
objectivo de aumentar a competitividade.

Alteração 16
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, a inovação 
e a transferência de tecnologia, bem como 
na orientação transfronteiriça da sua 
actividade.
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Justificação

A competitividade e a capacidade inovadora das empresas no mercado interno são
reforçadas.

Alteração 17
Artigo 17, nº 2, parágrafo 2

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. Poderá investir 
em fundos de promoção de capital de 
lançamento, de arranque ou de 
transferência de tecnologia que sejam
financiados única ou predominantemente 
pelos governos e/ou instituições (de 
promoção) públicas ou que concedam aos 
investidores privados nesses fundos um 
tratamento preferencial relativamente aos 
investidores públicos, se esses fundos 
operarem segundo os princípios do 
mercado. Poderá também co-investir em 
fundos e instrumentos de investimento 
promovidos por investidores informais 
(business angels) e em projectos-piloto do 
âmbito da transferência de tecnologia.

Justificação

A utilização do plano de ajuda inicial do MET, predecessor do MIC 1 no quadro do 
Programa plurianual, foi muito reduzida durante os passados anos devido à falta de 
investidores privados capazes de aportar os necessários 50 % do capital investido no fundo 
respectivo. Portanto, para que o MIC 1 seja operativo desta vez, deveria abrir-se também aos 
investidores públicos.

O MIC 1 também deveria operar no âmbito da transferência de tecnologia e concentrar-se
principalmente em projectos-piloto, dado que a lacuna de financiamento existente neste 
campo não pode ser superada com o orçamento do MIC.
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Alteração 18
Artigo 17, nº 2 bis (novo)

2 bis. O MIC 1 e, por conseguinte, a 
concessão de capital de risco na fase de 
lançamento e de arranque gozarão de 
prioridade na planificação financeira.

Justificação

Precisamente no domínio da concessão de capital de risco, a UE tem muito terreno a
recuperar; ao mesmo tempo, é de esperar da mesma um considerável efeito de alavanca.

Alteração 19
Artigo 18, nº 2, parágrafo 5

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. 
O montante desta nova concessão de 
créditos será calculado segundo o valor 
do risco garantido da carteira de 
financiamento e negociado em separado, 
juntamente com o prazo, com cada 
entidade emprestadora.

Justificação

A promoção da titularização mediante fundos públicos visa aumentar a concessão de créditos 
às PME. Por conseguinte, as entidades emprestadoras deveriam reafectar uma parte da nova 
liquidez assim obtida para emprestar fundos às PME. O risco da carteira assumido pela 
garantia da tranche correspondente poderia, neste domínio, servir de judiciosa referência. O 
montante exacto e o prazo deveriam ser fixados para cada entidade emprestadora em função
da situação do interessado e da procura no mercado de créditos.
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Alteração 20
Artigo 18, nº 2 bis (novo)

2 bis. 2 bis. A concessão de microcréditos 
nos termos do nº 2, vertente b) terá 
prioridade no âmbito do Mecanismo de 
Garantia a favor das PME.

Justificação

É precisamente no âmbito da concessão de microcréditos que se regista um efeito de 
alavanca particularmente positivo que deve ser explorado.

Alteração 21
Artigo 19, nº 1, parágrafo 2, alínea a)

a) melhorar as competências técnicas em 
matéria de investimento e de tecnologia 
dos fundos que investem em PME 
inovadoras ou com potencial de 
crescimento;

a) melhorar as competências técnicas em 
matéria de investimento e de tecnologia 
dos fundos ou bancos que investem em 
PME inovadoras ou com potencial de 
crescimento;

Justificação

É conveniente, onde os sistemas bancários não estão ainda tão desenvolvidos, incluir também
os bancos que não disponham ainda de experiência no âmbito desses fundos.

Alteração 22
Artigo 20, nº 2, parágrafo 1

2. Para efeitos do n.º 1, poderá conceder-se 
apoio financeiro aos parceiros que 
integrem as redes com vista à implantação 
de, nomeadamente:

2. Para efeitos do n.º 1, poderá conceder-se 
apoio financeiro aos parceiros que 
integrem as redes com vista à implantação 
de, nomeadamente:

-a) guichets únicos para o conjunto do 
programa-quadro onde os interessados e 
potenciais candidatos possam obter uma 
informação detalhada sobre as 
possibilidades de subvenção do programa-
quadro e informação sobre outras 
possibilidades de ajuda e os 
correspondentes interlocutores; a maior 
parte das subvenções previstas para as 
acções visadas no presente artigo deve ser



PE 364.805v01-00 16/29 PR\586132PT.doc

PT

concedida para este fim;
a) serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas;

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

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

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

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.

c bis) serviços de cooperação que visam
melhorar a promoção da competitividade
e da inovação das PME mediante um
sistema de intercâmbio entre estruturas de 
apoio.

Justificação

As PME e outros candidatos devem ter a possibilidade de receber toda a informação acerca
do programa-quadro de uma mesma instância.

A cooperação entre estruturas de apoio é decisiva para gerar efeitos de sinergia que
favorecem a inovação e a competitividade das PME.

Alteração 23
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) e c) e c bis) do n.º 2. Será concedida
especial importância às experiências
pertinentes adquiridas pelos candidatos
quanto à concepção e execução de 
serviços de ajuda às empresas, em 
especial as PME, no âmbito da ampliação 
transfronteiriça da sua actividade. 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 
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abranger o período integral de vigência do 
programa.

Justificação

Deveriam aproveitar-se a experiência adquirida.

Alteração 24
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis
Qualidade das redes

Para assegurar a qualidade das redes, a 
Comissão estabelecerá requisitos estritos 
para a criação de redes. Será concedida
especial importância à qualidade da 
assessoria.

Justificação

Medida importante para assegurar a qualidade. Deve alcançar-se claramente uma qualidade
superior à dos Euro Info Centres (EIC) ou dos Centros de Ligação de Apoio à Inovação 
(IRC) actuais.

Alteração 25
Artigo 21, nº 2

2. Um grupo de programas associados 
poderá ser elegível para beneficiar de apoio 
comunitário se:

2. A gestão conjunta de vários programas 
poderá ser elegível para beneficiar de apoio 
comunitário se:

a) cada programa for gerido 
individualmente por entidades públicas a 
nível nacional ou infra-nacional e

a) cada programa for gerido 
individualmente por entidades públicas a 
nível nacional ou infra-nacional e

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

b) os participantes forem originários de, 
pelo menos, dois países diferentes; 

c) os programas forem coordenados ou 
geridos em conjunto.

c) os programas forem coordenados ou 
geridos em conjunto.

Justificação

Redacção mais simples e clara; deve simplificar-se o acesso às subvenções.
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Alteração 26
Artigo 23, título

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional

Geminação entre poderes públicos ou 
organizações não estatais a nível nacional 
e regional 

Justificação

Deve incluir-se a cooperação de empresas e das suas organizações.

Alteração 27
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.

11. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação entre autoridades ou 
organizações não estatais 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.

Justificação

Deve incluir-se a cooperação de empresas e das suas organizações.

Alteração 28
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 ou organizações não estatais
participantes.

Justificação

Deve incluir-se a cooperação de empresas e das suas organizações.



PR\586132PT.doc 19/29 PE 364.805v01-00

PT

Alteração 29
Artigo 23, nº 3

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

3. As administrações públicas ou as 
organizações não estatais que recebam
subvenções estarão comprometidas com o 
objectivo de reduzir a carga burocrática e 
criar melhores condições-quadro para as 
PME. As administrações públicas ou 
organizações não estatais devem precisar 
nos seus pedidos de que forma se propõem
perseguir esse objectivo.

Justificação

O objectivo é promover a inovação no âmbito empresarial, pelo que os fundos devem limitar-
se a isso. A cooperação entre empresas e as suas organizações podem contribuir para esse
objectivo.

É  importante deixar claros os objectivos do programa para as autoridades e organizações.

Alteração 30
Artigo 24, parágrafo 1

A Comissão poderá: 1. A Comissão deverá regularmente:

Justificação

Deste modo fica assegurado um controlo do programa e uma informação regular sobre a sua 
aplicação e efeitos.

Alteração 31
Artigo 24, alínea b)

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; os 
resultados das avaliações serão 
publicados;

Justificação

Deste modo fica assegurado um controlo do programa e uma informação regular sobre a sua 
aplicação e efeitos.
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Alteração 32
Artigo 25, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. A definição dos objectivos e 
prioridades deve ser formulada de modo 
que seja possível adaptá-la a futuras 
situações e novas grandes orientações. As 
normas e os critérios serão elaborados em 
comum com os círculos interessados e 
deverão ser transparentes e claramente 
compreensíveis para todos os 
participantes.

Justificação

Só uma configuração flexível do programa garante a melhor utilização possível dos fundos 
orçamentais durante o prazo relativamente prolongado de sete anos. Deve continuar a ser
possível reafectar os instrumentos a outros propósitos se surgirem novas situações. Os
critérios a este respeito devem ser realistas e transparentes para todos os interessados e 
participantes. Isto contribui para que se apresentem as candidaturas e se utilize o
instrumento correspondente de maneira correcta e com perspectivas de êxito.

Alteração 33
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. Só uma pequena parte das acções 
previstas no n.º 2 será destinada à 
promoção e à sensibilização dos cidadãos e 
das empresas para as oportunidades e os 
benefícios oferecidos pelas TIC, a maior
parte deve favorecer directamente a 
capacidade de inovação e a 
competitividade das PME.

Justificação

A sensibilização é de importância secundária em relação com a inovação em si.

Alteração 34
Artigo 30, parágrafo 2 bis (novo)

Esta parte do programa deve reforçar
sobretudo a competitividade e a 
capacidade de inovação das PME. A 
maior parte dos fundos afectados ao 
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programa parcial de ajuda às TIC deve 
servir de forma directa para estes fins.

Justificação

As PME são as autênticas impulsionadoras da competitividade e da inovação. Por 
conseguinte, deve caber-lhes principalmente a elas a execução do programa.

Alteração 35
Artigo 30, 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. 

Justificação

Um tratamento igual de todas as subvenções, com uma percentagem máxima de 50 %, 
fomenta o interesse de todos numa execução adequada do programa. As subvenções de
100 % promovem o abuso dos fundos públicos.

Alteração 36
Artigo 31, nº 3, parágrafo 2 

A contribuição comunitária para as 
medidas previstas na alínea b) do n.º 1 
limitar-se-á aos custos directos 
considerados necessários ou adequados 
para a realização dos objectivos específicos 
da acção.

A contribuição comunitária para as 
medidas previstas na alínea b) do n.º 1 
limitar-se-á a 50 % dos custos directos 
considerados necessários ou adequados 
para a realização dos objectivos específicos 
da acção.

Justificação

Um tratamento igual de todas as subvenções, com uma percentagem máxima de 50 %, 
fomenta o interesse de todos numa execução adequada do programa.

Alteração 37
Artigo 33, parte introdutória

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

fins de apoio da análise, do 
desenvolvimento e da coordenação de 
políticas com os países participantes
seguintes, sempre que possa constatar-se 
uma utilidade directa para a 
competitividade e a capacidade de 
inovação das PME:

Justificação

O programa-quadro para a inovação e a competitividade deve servir principalmente a
competitividade e a capacidade de inovação das PME.

Alteração 38
Artigo 33, 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, sempre 
que possa constatar-se uma utilidade
directa para a competitividade e a 
capacidade de inovação das PME:

Justificação

O programa-quadro para a inovação e a competitividade deve servir principalmente a
competitividade e a capacidade de inovação das PME.

Alteração 39
Artigo 36, parágrafo 1 bis (novo)

A definição dos objectivos e prioridades 
deve ser formulada de modo que seja 
possível adaptá-la a futuras situações e a 
novas grandes orientações. As normas e 
os critérios serão elaborados em comum
com os círculos interessados e deverão ser 
transparentes e claramente 
compreensíveis para todos os 
participantes.

Alteração 40
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Capítulo III, título

Programa Energia Inteligente - Europa Programa Energia e Tecnologia inteligente 
– Europa

Justificação

A modificação do título deixa clara a importância de que se reveste a tecnologia para os 
objectivos do programa.

Alteração 41
Artigo 37, nº 2, alínea b)

b) promover fontes de energia novas e 
renováveis e apoiar a diversificação 
energética;

b) promover fontes de energia novas,
renováveis e existentes e apoiar a 
diversificação energética; as fontes de 
energia existentes só serão subsidiadas se 
daí resultar uma contribuição para uma 
melhor qualidade ambiental ou eficácia
da utilização;

Justificação

A exclusão de todas as fontes de energia existentes desperdiça a oportunidade de conseguir 
também aqui maior eficácia ou benefícios ambientais.

Alteração 42
Artigo 38, alínea b)

b) aumentar, no conjunto dos 
Estados-Membros, o investimento em 
tecnologias novas e mais eficazes nos 
domínios da eficiência energética, das 
fontes de energia renováveis e da 
diversificação energética, inclusive no 
sector dos transportes, colmatando a lacuna 
entre a demonstração bem sucedida de 
tecnologias inovadoras e a sua adopção 
efectiva em grande escala no mercado, a 
fim de maximizar o investimento dos 
sectores público e privado, promover 
tecnologias estratégicas fundamentais, 
reduzir os custos, aumentar a experiência 
do mercado e contribuir para reduzir os 
riscos financeiros e outros riscos e 

b) aumentar, no conjunto dos 
Estados-Membros, o investimento em 
tecnologias novas e mais eficazes nos 
domínios da eficiência energética, das 
fontes de energia renováveis e da 
diversificação energética, mantendo as 
fontes de energia limpa existentes, 
inclusive no sector dos transportes, 
colmatando a lacuna entre a demonstração 
bem sucedida de tecnologias inovadoras e 
a sua adopção efectiva em grande escala no 
mercado, a fim de maximizar o 
investimento dos sectores público e 
privado, promover tecnologias estratégicas 
fundamentais, reduzir os custos, aumentar 
a experiência do mercado e contribuir para 
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obstáculos identificados que travam este 
tipo de investimento;

reduzir os riscos financeiros e outros riscos 
e obstáculos identificados que travam este 
tipo de investimento;

Justificação

Uma diversificação do abastecimento energético reduz a dependência de uma só fonte de 
energia. Na escolha dos diversos componentes do abastecimento energético, devem 
contemplar-se também as fontes de energia que já contribuem para alcançar os objectivos de 
Quioto e que asseguram o abastecimento energético em caso de falha das fontes de energias 
renováveis.

Alteração 43
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, se 
estas servirem para maior competitividade
ou o fomento da inovação e não
implicarem novos obstáculos para as 
empresas energéticas.

Justificação

A ajuda no âmbito legislativo deve subordinar-se aos objectivos gerais do programa-quadro 
para a inovação e a competitividade.

Alteração 44
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 e calor e o 
apoio à diversificação de fontes de energia, 
mantendo as fontes de energia limpa 
existentes, com excepção das acções 
previstas no artigo 41.º;

Justificação

Uma diversificação do abastecimento energético reduz a dependência de uma só fonte de 
energia. Na escolha dos diversos componentes do abastecimento energético, devem 
contemplar-se também as fontes de energia que já contribuem para alcançar os objectivos de 
Quioto e que asseguram o abastecimento energético em caso de falha das fontes de energias 
renováveis.
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Alteração 45
Artigo 40, alínea b)

b) a integração de fontes de energia novas 
e renováveis no meio local e nos sistemas
energéticos ;

b) a integração de fontes de energia novas,
renováveis e já existentes no meio local e 
nos sistemas energéticos ;

Justificação

Na escolha dos diversos componentes do abastecimento energético, devem contemplar-se 
também as fontes de energia que já contribuem para alcançar os objectivos de Quioto.

Alteração 46
Artigo 45, parágrafo 1 bis (novo)

As normas, disposições e critérios serão 
elaborados em comum com os círculos 
interessados e deverão ser transparentes e 
claramente compreensíveis para todos os 
participantes.

Justificação

Normas, disposições e critérios claros e transparentes facilitam a apresentação pelos 
interessados de propostas de boa qualidade e com perspectivas de êxito.

Alteração 47
Artigo 46 bis (novo)

Artigo 46º bis
Gestão estratégica do programa-quadro

A Comissão e o CEIE contemplado no 
artigo 46º assumirão a gestão estratégica 
do programa-quadro. Esta incluirá, em 
particular, a administração e, 
eventualmente, a reafectação dos fundos, 
bem como a definição de prioridades de 
subvenção, se esta se revelar necessária.

Justificação

A Direcção-Geral "Empresas" da Comissão mantém a relação mais directa com os 



PE 364.805v01-00 26/29 PR\586132PT.doc

PT

autênticos promotores da competitividade e a inovação, as PME. Portanto, à DG "Empresa"
deveria caber um papel directivo.

Alteração 48
Anexo II, Ponto 1, Letra D bis (nova)

D bis. Dotação orçamental dos 
instrumentos financeiros
O orçamento indicativo total atribuído aos 
instrumentos financeiros comunitários a
favor das PME será dividido como segue: 
65 % no mínimo para o mecanismo de 
ajuda financeira às PME inovadoras e de 
rápido crescimento (MIC), distribuído por 
igual entre os capítulos MIC 1 e MIC 2, e 
35 % no máximo para o Mecanismo de 
Garantia a favor das PME (GPME).

Justificação

A ajuda às pequenas e médias empresas para que acedam à contratação pública à escala 
europeia abre a essas empresas possibilidades comerciais adicionais e fomenta a 
competitividade e a utilização do mercado interno europeu.

Alteração 49
Anexo II, Ponto 1, Letra C, parágrafo 2

MIC1 MIC1

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 

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 
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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 
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.

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 
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. Neste contexto 
tentar-se-á conseguir a maior
participação possível de investidores 
privados. 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.

Justificação

Não foi suficientemente utilizado o plano de ajuda inicial do MET, predecessor do MIC 1 no 
âmbito do Programa plurianual. O motivo foi a falta de investidores privados, que devem 
aportar 50 % do capital previsto. Portanto, contrariamente ao Programa plurianual, dentro 
do programa-quadro para a inovação e a competitividade deveria testar-se a abertura aos 
investidores públicos - tal como se propõe no texto da Comissão - com inclusão do maior 
número possível de investidores privados, para alcançar uma melhor utilização do MIC 1.

Alteração 50
Anexo III, alínea a), travessão 7 bis (novo)

 - ajudar as PME a aceder à adjudicação 
de contratos públicos à escala europeia.

Justificação

A ajuda às pequenas e médias empresas para que acedam à contratação pública a escala 
europeia abre a essas empresas possibilidades comerciais adicionais e fomenta a 
competitividade e a utilização do mercado interno europeu.
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Alteração 51
Anexo III, alínea c, travessão 2

- auxiliar as PME a identificar as suas 
necessidades de IDT e a encontrar 
parceiros com necessidades idênticas neste 
domínio

- auxiliar as PME a identificar as suas 
necessidades de IDT e a encontrar 
parceiros com necessidades idênticas neste 
domínio bem como a identificar ou 
encontrar prestadores de serviços de IDT;

Justificação

As PME também necessitam de assessoria quando procuram prestadores de serviços de IDT.

Alteração 52
Anexo III, alínea c bis) (nova)

c bis) intercâmbios destinados a melhorar
as ajudas às PME
– recolher, avaliar e transmitir, por meio 
de bases de dados e Internet, 
conhecimentos e ideias sobre as ajudas
financeiras e não financeiras às PME, 
incluindo, entre outros, os fundos 
comunitários, com o objectivo de 
desenvolver instrumentos e modelos 
inovadores de ajuda às PME.

Justificação

Resulta da alteração à alínea d) do artigo 20º.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A orientação estrutural do programa em direcção aos candidatos potenciais, e portanto dos 
beneficiários directos, constitui a principal preocupação do relator. É conveniente, neste 
contexto, recordar dois pontos essenciais. Primeiramente, o candidato potencial deve ter a 
faculdade, antes de qualquer pedido, de se informar suficientemente das formas de apoio 
propostas pelo PIC para só depois introduzir o processo de pedido, conservando tanto quanto 
possível o mesmo interlocutor. Para tal é imperativo, necessariamente, encontrar uma forma 
de guichet único para o PIC. O relator saúda expressamente a intenção da Comissão de criar 
uma agência específica para o PIC e convida o Parlamento a apoiar politicamente este 
projecto. Uma tal agência deveria então ser dotada dos meios à altura da sua ambição para, 
aliás, poder responder, já a montante, às necessidades múltiplas e variadas dos candidatos.

O segundo imperativo consiste em simplificar radicalmente o processo de candidatura. A 
abordagem em dois tempos já utilizada no passado é compatível com muitos elementos do 
PIC e elimina em grande medida os obstáculos que encontrariam as PME que desejam ser 
associadas ao programa. Permite assim garantir a participação de um grande leque de 
empresas inovadoras.

Relativamente à vertente TIC, é fundamental deslocar a tónica, que reside actualmente nos 
poderes públicos, para o verdadeiro motor da inovação: as PME. É verdade que o relator não
contesta que as estruturas administrativas representam um quadro importante que influenciam
de modo decisivo a capacidade de inovação das PME, mas esta constatação não deve levar à 
limitação, hoje de novo, do apoio apenas aos poderes públicos.

No domínio das energias e das tecnologias inteligentes, o relator pronuncia-se igualmente
pelo alargamento do campo de aplicação. O aditamento do termo "tecnologias" no título do 
programa salienta que, em matéria de eficiência energética e de desenvolvimento sustentável, 
a Europa deve sobretudo jogar o trunfo das novas soluções tecnológicas para que os esforços
feitos impulsionem a competitividade e a capacidade de inovação.

É crucial incluir as formas de energia existentes que se considera satisfazerem os objectivos 
ambientais e os critérios de eficácia. Neste domínio precisamente, bastam muitas vezes 
investimentos modestos para obter resultados espectaculares em termos de abastecimento 
energético perene e de maior eficácia.

Em conclusão, o relator recorda que o PIC está indubitavelmente no centro da política de 
inovação da União Europeia que, com uma dotação de 4,2 mil milhões de euros para 7 anos e 
25 estados, dispõe de um orçamento extremamente reduzido, mas que é necessário ver no PIC 
um catalizador susceptível de relançar mesmo noutros programas (ajudas às regiões, mercado 
agrícola, transportes, etc.) os processos de inovação.


