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ANEXO

Conclusões do Conselho:

Para uma Europa competitiva, inovadora e ecologicamente eficiente – contributo do Conselho 

(Competitividade) para a Agenda de Lisboa pós-2010

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

1. RECORDANDO que os Chefes de Estado e de Governo da UE concordaram que deveria ser 

dada prioridade à transformação da Europa numa economia competitiva, baseada no 

conhecimento, inclusiva, inovadora e ecologicamente eficiente1 . É necessário que o Conselho 

Competitividade assuma a liderança para assegurar que a legislação e as decisões da UE 

facilitem a transição para uma nova estratégia europeia de crescimento e emprego, designada 

por Agenda de Lisboa pós-2010 para o crescimento e o emprego; 

2. REAFIRMANDO a importância de uma estratégia ambiciosa que suceda à estratégia de 

Lisboa, que continue a centrar-se no crescimento e no emprego, designadamente no contexto 

da presente contracção da economia, pois a actual estratégia criou um consenso na UE de que 

a modernização e a cooperação são necessárias para aumentar a competitividade e conseguir 

um crescimento forte, sustentável e equilibrado num mundo globalizado; SUBLINHANDO 

que os principais desafios continuam a ser a implementação das reformas estruturais, 

incluindo as que exploram as sinergias entre as políticas económicas, sociais e ambientais, um 

maior desenvolvimento do mercado interno e da dimensão externa, o reforço da 

competitividade industrial, a promoção do empreendedorismo e uma melhor regulamentação, 

a optimização das condições-quadro para a inovação e a investigação, incluindo os direitos de 

propriedade intelectual, e que estas reformas são particularmente importantes para as PME;

  
1 Conselho Europeu de Bruxelas, 18 e 19 de Junho de 2009 – Conclusões da Presidência 

(doc. 11225/2/09 REV 2), ponto 27.
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3. RECONHECENDO que a Europa precisa de trabalhar em conjunto em todas as áreas 

políticas pertinentes, sem deixar de respeitar os princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, recorrendo a todos os instrumentos adequados para aumentar a 

competitividade e cumprir integralmente o compromisso juridicamente vinculativo de reduzir 

em 20% as emissões de gases com efeito de estufa na Europa até 2020, ASSUME O 

COMPROMISSO de tomar uma decisão no sentido de atingir uma redução de 30% até 2020, 

relativamente aos níveis de 1990, como oferta condicionada a um acordo global e abrangente 

para o período pós-2012, desde que outros países desenvolvidos se comprometam a atingir 

reduções de emissões comparáveis e que os países em desenvolvimento mais avançados 

contribuam adequadamente de acordo com as suas responsabilidades e respectivas 

capacidades;

4. SUBLINHANDO que uma agenda bem definida em matéria de competitividade é essencial 

para a realização coerente da componente micro-económica da futura estratégia para o 

crescimento e o emprego e que se deveria simplificar a governação reduzindo ao mínimo as 

obrigações de informação dos Estados-Membros e fixando um número limitado de metas 

concretas SMART (isto é, específicas, mensuráveis, realizáveis, relevantes e calendarizadas) 

em parceria com os Estados-Membros, respeitando as suas responsabilidades, que tenham em 

conta as especificidades nacionais e contribuam para transmitir as prioridades em matéria de 

reforma. Uma maior participação do Conselho Competitividade e uma melhor coordenação 

com outras formações do Conselho no processo de análise pelos pares dos programas 

nacionais de reforma e na avaliação das recomendações específicas por país permitiriam 

identificar e promover mais amplamente as melhores práticas entre os Estados-Membros e 

melhorar as sinergias de implementação das políticas entre eles e com as acções a nível 

comunitário. Os elementos comunitários da estratégia deveriam ser desenvolvidos conforme 

adequado, com base no Programa Comunitário de Lisboa em vigor, a fim de estabelecer um 

programa de reformas estratégicas por ordem de prioridade em que sejam claramente 

definidas as acções com um acompanhamento e uma avaliação detalhados e um calendário 

claramente definido; sem prejuízo do debate a realizar proximamente, as novas Perspectivas 

Financeiras, que entrarão em vigor em 2014, deveriam reflectir a importância da Agenda de 

Lisboa pós-2010 para o crescimento e o emprego;
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5. DESTACA as prioridades a seguir enunciadas, que deveriam ser reflectidas na Agenda de 

Lisboa pós-2010 para o crescimento e o emprego, nomeadamente transformar a Europa numa 

economia ecologicamente eficiente, criar as melhores condições-quadro para melhorar a 

política industrial e a competitividade e estimular o crescimento e a criação de empregos, 

desenvolver o mercado interno, intensificar os esforços da UE nos domínios da investigação e 

da inovação, e reconhecer o papel crucial das PME para a economia europeia;

Competitividade e política industrial sustentáveis; transformar a Europa numa economia 

ecologicamente eficiente

6. SUBLINHA o papel de uma base industrial competitiva, forte, moderna e diversificada para a 

economia europeia, que exige condições-quadro que promovam a excelência, a inovação e a 

sustentabilidade, condições essas que permitam às empresas operar e investir, incluindo os 

sectores dos serviços e os sectores com utilização intensiva de energia, bem como a 

necessidade constante de desenvolver a competitividade da Europa para sair da contracção 

económica; por conseguinte, apoia a abordagem integrada da Comissão no que se refere a 

uma política industrial sustentável, baseada nas dimensões económica, social e ambiental e 

APELA à Comissão para que prossiga as suas iniciativas horizontais com dimensões 

sectoriais para ter em linha de conta as diferentes circunstâncias nos diversos sectores da 

indústria, abrindo ao mesmo tempo o caminho para a transição com êxito para uma economia 

ecologicamente eficiente. 

7. RECORDA que, para preservar e reforçar a competitividade da indústria europeia e melhorar 

as condições de investimento na Europa, a observância das novas exigências não deveria 

acarretar custos excessivos para as empresas nos diferentes domínios de acção, e que a Europa 

se deverá manter aberta aos seus parceiros comerciais e deverá continuar a exercer pressão no 

sentido de obter livre acesso aos mercados dos países terceiros, incluindo através de acordos 

multilaterais e bilaterais, da promoção da cooperação e da convergência no domínio 

regulamentar e através da introdução de normas internacionais à escala mundial, o que se 

traduziria em benefícios recíprocos; 
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8. SALIENTA que a transição bem sucedida para uma economia ecologicamente eficiente e a 
implementação de uma política industrial sustentável permitirão melhorar a competitividade e 
transformar os desafios ambientais em oportunidades para as empresas, sem deixar de ter em 
conta os custos dessa transição. Há que pôr a tónica na utilização eficiente dos recursos e na 
eficiência energética, desenvolvendo e aplicando tecnologias novas, seguras e sustentáveis 
com reduzidas emissões de carbono e outras tecnologias limpas, bem como indústrias e 
serviços associados, incluindo, entre outras, tecnologias do carvão não-poluentes e energias 
renováveis, e promovendo a fixação de preços para as emissões de carbono a nível mundial a 
fim de criar incentivos para que os mercados invistam em tecnologias mais limpas.

É fundamental um acordo ambicioso a nível internacional sobre alterações climáticas para 
criar condições de mercado previsíveis a longo prazo, acordo esse que só poderá ser 
alcançado se todas as partes contribuírem para o processo, tendo presente que a acção da 
União Europeia por si só não será suficiente;

9. RECORDA que a nova Directiva RCE (Directiva 2009/29/CE) contempla e analisa o risco de 
fuga de carbono por forma a que, para preservar a integridade ambiental das políticas da UE, 
à luz dos resultados das negociações de âmbito internacional e na medida em que delas 
resultem reduções de gases com efeito de estufa à escala mundial, seja possível ponderar a 
possibilidade de se adoptarem medidas adequadas que observem as regras aplicáveis ao 
comércio internacional. Chegar a um acordo internacional ambicioso continua a ser a melhor 
maneira de abordar esta questão;

10. CONVIDA os Estados-Membros a intensificarem os debates sobre

– a forma de tirar o melhor proveito de instrumentos económicos eficazes em termos de 
custos, de modo a repercutir melhor os custos e benefícios ambientais reais, e de 
fixarem para as emissões de carbono um preço previsível; 

– a melhor forma de os Estados-Membros cumprirem as suas obrigações de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa de uma forma economicamente vantajosa, 
especialmente em sectores não abrangidos pela directiva da UE relativa ao comércio de
licenças de emissão2;

  
2 Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 2003

relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho (Texto relevante para 
efeitos do EEE)(JO L 275 de 5.10.2003, p. 32).



17179/09 ll/AB/lr 5
ANEXO DG C II PT

À LUZ DO QUE PRECEDE, O CONSELHO

11. SALIENTA que, criadas que estejam condições-quadro previsíveis e transparentes, a 

transição bem sucedida para uma economia ecologicamente eficiente proporciona às empresas 

novas oportunidades e irá incentivar a competitividade e estimular o crescimento do emprego, 

embora RECONHEÇA os diferentes pontos de partida dos Estados-Membros;

12. SALIENTA a importância de estimular os contratos públicos ecológicos no âmbito da 

contratação pública como instrumento para um melhor ambiente e uma maior competitividade 

na Europa, especialmente no que se refere à eco-inovação, à eficiência energética e à 

tecnologia; REGISTA as orientações da Comissão sobre critérios comuns aplicáveis aos 

contratos públicos ecológicos para um ambiente melhor;

13. SALIENTA a importância de uma maior cooperação do sector público com a indústria, os 

parceiros sociais, as organizações não-governamentais e as associações de consumidores, bem 

como de estimular os investimentos do sector público e as parcerias entre o sector público e o 

sector privado favoráveis às empresas a fim de promover a comercialização dos resultados e 

inovações em matéria de I&D; e bem assim aumentar substancialmente os investimentos em 

tecnologias com baixas emissões de carbono e outras tecnologias limpas no âmbito da I&D, 

em particular no que se refere aos projectos de demonstração;

14. DESTACA que são necessários mais progressos e uma maior cooperação no domínio da 

normalização e das especificações de desempenho, tanto para as tecnologias ambientais 

existentes como para as novas, a fim de facilitar a sua adopção pelo mercado, bem como o 

potencial de inovação das normas induzidas pela indústria que estão disponíveis ao público;

15. CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem os debates sobre a necessidade 

de novas infra-estruturas que contribuam para um fornecimento sustentável e mais eficiente 

de energia, tais como redes inteligentes, contadores inteligentes, infra-estruturas para veículos 

eléctricos e infra-estruturas para combustíveis alternativos;
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16. CONVIDA os Estados-Membros a analisarem os eventuais impactos das transições no 

emprego para apoiarem, se for caso disso, a adaptação dos trabalhadores e das empresas às 

novas exigências, a redobrarem os seus esforços nas áreas da formação e ensino e a 

desenvolverem as competências necessárias aos empregos ecológicos, aumentando assim a 

capacidade de emprego tanto nas indústrias e serviços existentes como nos novos;

17. CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a promoverem padrões de consumo e de 

produção sustentáveis, baseados numa correcta compreensão do comportamento do 

consumidor e dos impactos sociais3, através da elaboração de instrumentos destinados a 

aumentar a procura de bens e serviços ecologicamente eficientes; REGISTA a importância da 

responsabilidade social das empresas neste domínio;

18. REGISTA a importância de identificar as medidas com efeitos nocivos significativos para o 

ambiente e de proceder às reformas adequadas para travar ou minimizar esses efeitos; 

CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem com os incentivos às medidas 

energeticamente eficientes no sector industrial de acordo com as regras relativas às ajudas 

estatais, para encorajar medidas destinadas a internalizar os custos externos na indústria e nos 

transportes em função do contexto de investimento, e a promoverem o desenvolvimento e a 

utilização da tecnologia da informação e da comunicação como apoio às tecnologias e 

serviços ambientais, tendo em conta as especificidades dos Estados-Membros; 

19. CONVIDA a Comissão a aperfeiçoar as estatísticas existentes sobre os sectores empresariais 

ecológicos, nomeadamente no que se refere ao seu crescimento, capacidade de emprego e 

acesso ao financiamento, e a ter em conta a evolução a nível das novas tecnologias, bens e 

serviços; 

  
3 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre o Plano de Acção para um Consumo e 
Produção Sustentáveis e uma Política Industrial Sustentável (doc. 12026/08 de 24 de Julho
de 2008).
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Assegurar o acesso sustentável às matérias-primas

20. APOIA os três pilares da iniciativa da Comissão sobre matérias-primas:4 assegurar a gestão 

sustentável das matérias-primas e o acesso às matérias-primas fora da UE, assegurar as 

condições-quadro adequadas para o acesso às matérias-primas na UE e promover uma 

utilização mais eficiente e sustentável dos recursos naturais e das matérias-primas; e 

CONVIDA a Comissão a apresentar, no seu relatório intercalar de 2010, uma lista das 

matérias-primas consideradas críticas, bem como as acções empreendidas e as medidas 

previstas, com a indicação de um calendário para a implementação dessas recomendações 

sobre matérias-primas, em conformidade com o convite expresso nas conclusões do Conselho 

de 28 de Maio de 20095;

21. RECONHECE que a pressão sobre os recursos não energéticos é estrutural e manter-se-á 

passada a actual crise económica. SUBLINHA que é necessário que a UE combata as

distorções de mercado que comprometem o acesso sustentável e competitivo a matérias-

-primas cruciais, nomeadamente através da "diplomacia das matérias-primas"; 

22. DESTACA que existem inúmeras possibilidades para garantir uma utilização mais sustentável 

dos recursos e fornecimentos mediante uma maior investigação e desenvolvimento, melhores 

práticas de fornecimento a partir de fontes da UE, eficiência dos recursos e a reciclagem; 

CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a tomarem mais medidas para responder a 

estes desafios de acordo com a iniciativa sobre matérias-primas;

  
4 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho – Iniciativa "matérias-

-primas" – Atender às necessidades críticas para assegurar o crescimento e o emprego na 
Europa (doc. 16053/08 de 20 de Novembro de 2008).

5 Conclusões do Conselho: uma abordagem integrada de uma política industrial competitiva e 
sustentável na União Europeia (doc. 10527/09 de 2 Junho de 2009).
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Criar as melhores condições-quadro para o crescimento e o emprego

O mercado interno e a dimensão externa

23. SALIENTA que a UE precisa de reforçar e a aprofundar o seu mercado interno a fim de dar 

resposta a novos desafios.  REGISTA COM AGRADO a intenção da Comissão de proceder a 

uma importante análise do mercado interno, incluindo a avaliação da legislação em vigor;  

SALIENTA, neste contexto, a necessidade de uma coordenação eficaz e CONVIDA a 

próxima Comissão a apresentar um novo pacote legislativo sobre o mercado interno com 

propostas de medidas específicas e novas iniciativas, se necessário;  APELA à Comissão para 

que tenha em conta as necessidades em matéria de rede de infra-estruturas e a que preste a 

devida atenção à dimensão social e aos serviços de interesse geral, assegurando ao mesmo 

tempo benefícios para as PME; 

24. RECORDA a necessidade de medidas práticas para aperfeiçoar o funcionamento do mercado 

interno, especialmente as informações práticas, a cooperação administrativa e a aplicação das 

regras, incluindo a resolução de problemas; SALIENTA que o sector dos serviços é um 

elemento crucial para o futuro crescimento e para a criação de empregos, que a Directiva 

"Serviços" constitui uma etapa decisiva para a facilitação da livre circulação de serviços e que 

deveriam ser estudadas mais medidas, se for caso disso, para aperfeiçoar a prestação de 

serviços transfronteiriços; RECORDA a importância do processo de avaliação mútua da 

Directiva "Serviços"; EXORTA a Comissão a prosseguir os seus esforços para adaptar a 

actual legislação comunitária de harmonização a este novo quadro legislativo e APELA a uma 

visão mais ampla da fiscalização do mercado;  CONGRATULA-SE com a iniciativa da 

Comissão de rever o sistema europeu de normalização, dando especial atenção a estruturas 

nacionais que funcionem bem; 

SALIENTA que é necessário um mercado interno perfeitamente operacional a fim de reforçar 

a confiança dos consumidores e CONFIRMA a necessidade de garantir benefícios tanto para 

os consumidores como para as empresas, nomeadamente as PME; SALIENTA a importância 

da livre circulação do conhecimento e da inovação ("a quinta liberdade") a fim favorecer o 

crescimento e a criação de empregos e CONGRATULA-SE com a intenção da Comissão de 

apresentar uma estratégia abrangente para os DPI; 
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25. DESTACA que um mercado interno que funcione bem é primordial para a competitividade da 
UE a nível externo; SALIENTA a necessidade de assegurar que o mercado interno da UE 
continue aberto ao mundo, e de que outros mercados se abram ao nosso comércio, 
continuando a fazer pressão para que haja mercados cada vez mais abertos, o que 
proporcionaria benefícios mútuos. Um fluxo contínuo de trocas comerciais e investimentos na 
UE e entre a UE e os seus parceiros comerciais externos é crucial para a produtividade, o 
crescimento e a prosperidade a longo prazo; SUBLINHA o papel crucial que a existência de 
normas internacionais abertas assume em termos de acesso ao mercado; RECONHECE que a 
estratégia renovada da UE para o crescimento e o emprego deve incluir uma vertente externa 
explícita sujeita a avaliação e seguimento;  SUBLINHA a necessidade de uma coordenação e 
de uma comunicação de informações mais eficazes entre os diferentes domínios de acção, 
nomeadamente entre as políticas relativas ao mercado interno e as políticas comerciais;

Melhor regulamentação

26. EXPRIME A SUA CONVICÇÃO de que uma melhor regulamentação continuará a ser um 
factor crucial para reforçar a competitividade das empresas – em especial as micro, pequenas 
e médias empresas – e para criar um crescimento económico sustentável e mais postos de 
trabalho;

27. SUBLINHA a necessidade de que as instituições da UE e os Estados-Membros, a todos os 
níveis, coloquem os princípios da melhor regulamentação no cerne dos seus processos de 
tomada de decisão, recorram mais aos instrumentos de melhor regulamentação disponíveis, 
nomeadamente as avaliações de impacto e a consulta às partes interessadas, continuem a 
reduzir a carga administrativa e simplifiquem a sua legislação; CONVIDA os Estados-
-Membros a desenvolverem sistemas de avaliação do impacto de acordo com as respectivas 
situações nacionais;

28. CONSIDERA que uma melhor regulamentação deve assentar numa abordagem abrangente 
que, de futuro, possa incluir nomeadamente novos incentivos, indicadores e metas que tenham 
igualmente em conta os aspectos ligados aos encargos regulamentares que não sejam 
unicamente os encargos administrativos, como os custos decorrentes do cumprimento da 
legislação e as percepções dos efeitos das exigências regulamentares;  RECONHECE 
igualmente a necessidade de analisar aspectos relativos à transposição, implementação e 
aplicação das exigências regulamentares;  RECONHECE ao mesmo tempo a importância de 
garantir que os trabalhos sobre uma melhor regulamentação continuem a ser fáceis de 
administrar e de utilizar;
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Competitividade através da política de concorrência

29. CONVIDA A COMISSÃO a assegurar uma aplicação efectiva das regras de concorrência, 
juntamente com as autoridades e tribunais nacionais responsáveis pela concorrência, a 
analisar o funcionamento dos mercados da UE e a verificar, quando adequado, a possibilidade 
de abrir novos mercados à concorrência;

30. SUBLINHA que o regime de ajudas estatais é crucial para manter as condições de igualdade 
no mercado interno. As ajudas estatais só deveriam ser concedidas se forem compatíveis com 
o Tratado e as regras sobre ajudas estatais e se as distorções de concorrência forem reduzidas 
ao mínimo6; 

31. SALIENTA que o quadro comunitário temporário relativo às medidas de auxílio estatal, 
adoptado pela Comissão em Dezembro de 20087, constitui uma resposta a curto prazo às 
actuais dificuldades económicas e que será suprimido progressivamente;

Competitividade global através de uma maior inovação e investigação

32. AGUARDA COM EXPECTATIVA a proposta da Comissão relativa a um Plano Europeu 
para a Inovação8 ambicioso, centrado nas empresas e orientado para o futuro, com o peso e o 
âmbito necessários para enfrentar os principais desafios societais, bem como a nova Agenda 
Digital para a Europa, para aumentar a competitividade;

33. CONSIDERA que o Plano Europeu para a Inovação deveria incluir todas as formas de 
inovação, tanto no sector público como no privado, nomeadamente a inovação não 
tecnológica, a inovação baseada na investigação, a inovação no sector dos serviços, a 
inovação em matéria de design e a inovação ecológica;

  
6 O Regulamento geral de isenção por categoria e as orientações da Comissão sobre ajudas 

estatais para a protecção do ambiente, bem como o quadro comunitário de ajudas estatais 
destinadas à investigação e desenvolvimento e à inovação, contêm novas disposições em 
matéria de ajudas destinadas especialmente às PME.

7 Comunicação da Comissão — Quadro comunitário temporário relativo às medidas de auxílio 
estatal destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a actual crise financeira e 
económica (2009/C 16/01) (alterado pela Comunicação da Comissão de 25 de Fevereiro
de 2009. Foi publicada uma versão consolidada do quadro em 7 de Abril de 2009 (JO C 83 
de 7.4.2009)).

8 Na sua Comunicação "Revisão da política comunitária de inovação num mundo em 
mudança"(doc. COM 2009 442 final), a Comissão anunciou que iria apresentar uma "lei 
europeia da inovação".
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34. SUBLINHA a importância de um melhor acesso ao financiamento, de uma governação mais 

simplificada, de uma melhor capacidade inovadora das PME, bem como de medidas 

centradas na procura tais como os contratos públicos, os contratos pré-comerciais e a 

normalização; 

35. SALIENTA que é importante instituir uma patente comunitária, bem como criar um tribunal 

europeu e comunitário das patentes, e aperfeiçoar a protecção e a aplicação dos direitos de 

propriedade intelectual, incluindo o apoio adequado à gestão dos direitos de propriedade 

intelectual nas PME, a fim de reforçar a competitividade das empresas europeias;

36. SUBLINHA a necessidade de aumentar a eficácia das políticas de inovação e de investigação 

através de uma maior coordenação, de uma interligação mais eficiente e de uma gestão 

simplificada dos diversos instrumentos de apoio à inovação, a importância de associar entre si 

as políticas de investigação e de inovação e de acelerar os procedimentos de pagamento por 

forma a encorajar uma maior participação das PME no Programa-Quadro para a 

Competitividade e a Inovação9, no Sétimo Programa-Quadro de Investigação10 e nos fundos 

estruturais, tendo igualmente presente que é necessária uma melhor coordenação aos níveis 

comunitário, dos Estados-Membros e regional; 

37. DESTACA a importância dos investimentos em sectores inovadores e em empresas 

inovadoras, promovendo nomeadamente o potencial inovador das PME. RECONHECE o 

potencial dos agrupamentos de empresas e das redes de inovação para estimular o crescimento 

das sociedades. CONVIDA a Comissão e os Estados-Membros a melhorar, racionalizar e 

simplificar o seu apoio à inovação, incluindo à inovação não tecnológica, em especial no que 

se refere às PME. 

  
9 Decisão n.º 1639/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 2006, 

que institui um Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (2007-2013) (JO L 
310 de 9.11.2006, p. 15).

10 Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013) (JO L 
412 de 30.12.2006, p. 1).
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38. CONSIDERA que, embora os instrumentos financeiros e as parcerias público-privadas 

apoiadas pelos programas comunitários desempenhem um papel importante, é igualmente 

importante assegurar que as condições-quadro económicas globais permitam um acesso 

adequado ao financiamento da inovação e ao capital de risco, em especial ao capital de 

investimento.

39. RECONHECE a importância que as tecnologias facilitadoras essenciais representam para a 

competitividade11 e a necessidade de reforçar a capacidade industrial e de inovação, incluindo 

a programação conjunta12 de projectos de demonstração cruciais, uma maior transferência de 

tecnologia, especialmente para as PME, uma melhor normalização, a garantia da existência de 

um ensino superior e de uma formação adequados e melhores condições-quadro para a 

aplicação destas tecnologias a fim de enfrentar os problemas societais; 

40. RECONHECE que a iniciativa "mercados-piloto"contribuiu para facilitar a emergência de 

novos mercados, e CONVIDA a Comissão a avaliar a referida iniciativa em 2011 e, com base 

nos resultados, a analisar a necessidade de alargar mais o seu âmbito de aplicação; 

41. Promover o investimento na investigação e nos conhecimentos baseados na excelência e 

facilitar a inovação baseada na investigação são elementos decisivos de uma nova estratégia 

europeia para o crescimento e o emprego, na qual a investigação e a inovação respondem 

melhor aos desafios societais. Neste contexto, é necessário implementar a Visão para o 

Espaço Europeu de Investigação, incluindo a sua gestão eficaz, bem como o objectivo do 

Plano Europeu para a Inovação. Realizar interacções sistémicas e permanentes entre o ensino 

superior, a investigação e a inovação (o triângulo do conhecimento) é essencial para melhorar 

o impacto do investimento no conhecimento e deve reflectir-se nas futuras estruturas de 

gestão e na aplicação dos programas13. 

  
11 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões – "Preparar o futuro: conceber uma estratégia 
comum para as tecnologias facilitadoras essenciais na UE" (doc. 13000/09 de 7 de Outubro
de 2009).

12 Conclusões do Conselho sobre "A programação conjunta da investigação na Europa em 
resposta aos grandes desafios societais", doc. 16775/08 de 3 de Dezembro de 2008.

13 Projecto de conclusões do Conselho "Orientações sobre as futuras prioridades em matéria de 
investigação europeia e de inovação baseada na investigação contempladas na Estratégia da 
UE pós-2010"; Projecto de resolução do Conselho sobre o reforço da governância do espaço 
europeu da investigação (EEI); Projecto de conclusões do Conselho sobre o futuro da 
investigação, inovação e infra-estruturas no domínio das TIC.
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42. APOIA o papel desempenhado pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) no 

sentido de promover a inovação europeia por excelência no triângulo do conhecimento e de 

promover os exemplos e as boas práticas propondo novos modelos empresariais e de gestão 

dos conhecimentos utilizados pelas primeiras comunidades do conhecimento e da inovação; 

O papel crucial das PME para a economia europeia

43. A implementação da Lei das Pequenas Empresas para a Europa é da maior prioridade, tanto a 

nível da UE como a nível nacional. As medidas previstas nas três prioridades fixadas no Plano 

de Acção sobre a LPE (ou seja, melhorar o acesso ao financiamento, criar um quadro 

regulamentar que responda às necessidades das PME e melhorar o acesso ao mercado)14

devem ser postas em prática. É essencial uma perspectiva de longo prazo para a política a 

favor das PME a fim de apoiar o crescimento e a competitividade; 

44. CONSIDERA que, para acelerar o relançamento económico, se deveria continuar a dar 

prioridade à redução dos pagamentos em atraso e ao acesso adequado ao financiamento para 

as PME, pois tal continua a ser um problema para as PME na maior parte dos Estados-

-Membros; 

45. ENCORAJA a Comissão, o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Europeu de 

Investimento e os Estados-Membros a promoverem e melhorarem os instrumentos financeiros 

existentes que apoiem efectivamente o crescimento e a inovação das PME, especialmente na 

fase de transição para uma economia ecologicamente eficiente; 

46. DESTACA a importância de se incorporar o princípio do "Pensar pequeno primeiro" nas 

decisões políticas a todos os níveis, incluindo através da aplicação de um teste PME nas 

avaliações de impacto para melhorar e simplificar o quadro regulamentar das PME e reduzir 

os custos ligados ao arranque de empresas novas;

  
14 Plano de acção do Conselho para uma lei das pequenas empresas para a Europa: "Passar das 

intenções às acções"(DS 1069/08 de 7 de Novembro de 2008).
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47. SALIENTA que, para poderem crescer e funcionar em toda a UE, como fazem nos seus 

mercados nacionais, as PME deveriam beneficiar mais plenamente do mercado interno, por 

exemplo tendo acesso à contratação pública e à normalização, o que implica suprimir as 

barreiras desnecessárias à participação das PME nos contratos públicos; estas deveriam ser 

também incentivadas a participar nos mercados de países terceiros e apoiadas nesse processo; 

48. RECONHECE que é crucial desbloquear o potencial de empreendedorismo para criar postos 

de trabalho e para um crescimento a longo prazo; 

49. SALIENTA que a promoção do empreendedorismo das mulheres é fundamental para alcançar 

uma economia forte e sustentável. Por conseguinte, é indispensável incorporar a dimensão do 

empreendedorismo nas políticas empresariais, nomeadamente para responder às necessidades 

dos grupos sub-representados, especialmente as mulheres;

50. INSTA a Comissão e os Estados-Membros a promoverem o empreendedorismo como opção 

de carreira para todos os cidadãos, uma vez que o desafio demográfico cria oportunidades 

para novas empresas e empresários de todas as idades nos sectores em crescimento, tais como 

os serviços, bem como oportunidades de transferência de actividades em diversos sectores. 

RECONHECE que os Estados-Membros deveriam promover a importância da criatividade e 

do empreendedorismo como competências fundamentais no ensino a todos os níveis e nas 

estratégias de aprendizagem ao longo da vida; 

51. RECONHECE que as PME deveriam dispor de condições-quadro que promovam a transição 

para uma economia ecologicamente eficiente;

52. SUBLINHA que é necessário promover na UE uma cultura que permita dar uma nova 

oportunidade aos empresários honestos que, não tendo tido sucesso numa primeira empresa, 

iniciem uma nova actividade, sem que sejam discriminados por motivos de um anterior 

insucesso.


