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Introdução
• Simplificação dos Programas de Ciência e Inovação
• Revisão intercalar do Sétimo Programa-Quadro
• Orçamento futuro da Uniáo Europeia
• Futuro Programa-Quadro de Ciência e Inovação
Enquanto deputada ao Parlamento Europeu, Maria da Graça Carvalho é membro efectivo da Comissão
de Indústria, Investigação e Energia, membro suplente da Comissão dos Orçamentos, membro suplente
da Comissão Especial sobre os recursos orçamentais da UE, Co-Presidente da Comissão do
Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio da Assembleia Parlamentar Paritária ACPUE e membro suplente da Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo.
A presente newsletter reflecte a actividade de Maria da Graça Carvalho e pretende fazer o ponto de
situação sobre Ciência e Inovação, num período em que o Parlamento, o Conselho e a Comissão
trabalham no próximo Programa-Quadro de Ciência e Inovação e no futuro orçamento da UE, pós-2013.
Os temas abordados na presente newsletter são: a simplificação dos Programas de Ciência e Inovação;
a revisão intercalar do Sétimo Programa-Quadro; o orçamento futuro da União Europeia; o futuro
Programa-Quadro de Ciência e Inovação.

Simplificação dos Programas de
Ciência e Inovação
• Relatora para a Simplificação dos Programas de Ciência e
Inovação
• Maria da Graça Carvalho apresenta 71 recomendações

Maria da Graça Carvalho foi nomeada relatora para a Simplificação dos Programas de Ciência e
Inovação. Esta deliberação foi adoptada pelo Parlamento Europeu a 11 de Novembro de 2010 e
mereceu o apoio de todos os grupos políticos.
Na qualidade de relatora, apresentou 71 recomendações.
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No passado mês de Janeiro, a Comissão Europeia adoptou três das medidas que haviam sido sugeridas
no relatório sobre Simplificação dos Programas de Ciência e Inovação. O objectivo é tornar a
participação no actual Sétimo Programa-Quadro de Investigação da UE mais atractiva e mais acessível
para os melhores investigadores e para as empresas mais inovadoras, sobretudo para as pequenas e
médias empresas (PME).
As restantes medidas serão implementadas na Revisão Intercalar do Sétimo Programa-Quadro e no
início do futuro Programa-Quadro.

Ver Site »

Revisão Intercalar do Sétimo
Programa-Quadro
• Simplificação no acesso aos fundos
• Adaptação das prioridades temáticas
• Adequação das regras de participação aos novos desafios

A Deputada Maria da Graça Carvalho foi responsável, no Partido Popular Europeu (PPE), pela opinião
da Comissão dos Orçamentos relativa à Revisão Intercalar do Sétimo Programa-Quadro em matéria de
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração, o qual foi aprovado na sessão plenária de
Junho do Parlamento Europeu.
Esta opinião baseou-se no documento de avaliação intercalar do Sétimo-Programa Quadro elaborado
por dez peritos independentes seleccionados pela Comissão Europeia.
Como recomendações principais, destacou "a simplificação no acesso aos fundos, a adaptação das
prioridades temáticas para o futuro da Europa, tais como a energia, o ambiente e a saúde; e a
adequação das regras de participação aos novos desafios, as quais vão no sentido de permitir uma
maior participação das PMEs e dos jovens investigadores".

Ver Site »

Parlamento Europeu apela à
duplicação do financiamento para
a Ciência e Inovação
• 100 mil milhões de euros para a ciência e inovação

O Parlamento Europeu adoptou a proposta, consubstanciada numa emenda, de Maria da Graça
Carvalho para duplicar as verbas comunitárias a atribuir à inovação e à ciência no orçamento que
vigorará a partir de 2013.
A emenda apresentada, "duplica os 50 mil milhões de euros do 7º Programa-Quadro para 100 mil
milhões de euros".
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A recomendação aponta ainda para uma simplificação "radical" dos procedimentos de financiamento,
para a conjugação do reforço dos fundos com a adopção de uma abordagem mais orientada para os
resultados e para a promoção do crescimento sustentável da investigação científica, bem como para a
aposta nos centros de excelência.
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O futuro Programa Quadro de
Ciência e Inovação
• Sinergia entre programas europeus, nacionais e regionais
• Um programa mais simples e mais flexível

Maria da Graça Carvalho foi nomeada relatora do PPE para o orçamento para o futuro ProgramaQuadro de Ciência e Inovação.
Este relatório basear-se-á no Livro Verde, publicado pela Comissão Europeia em Fevereiro de 2011,
cujo objectivo é assegurar que o próximo quadro abranja o Programa-Quadro em matéria de
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (PQ), o Programa-Quadro para a
Competitividade e a Inovação (PCI) e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IET). Na Comissão
da Indústria (ITRE) a relatora é Marisa Matias. Maria da Graça Carvalho salienta a importância da
criação de uma complementaridade entre os fundos de investigação e os fundos estruturais, "os quais
poderiam ser utilizados para apoiar a investigação também a nível nacional". Ver aqui as
recomendações de Maria da Graça Carvalho.
Para a deputada a criação do futuro Programa-Quadro assenta em três pilares fundamentais: um pilar
orientado para a Ciência, que inclui o Conselho Europeu de Investigação (CEI), actividades de apoio à
investigação do programa Marie Curie e das Infraestruturas Científicas Europeias; um pilar orientado
para os grandes desafios societais que inclui projectos de investigação em consórcio e a programação
conjunta; um pilar orientado para a indústria que inclui os programas destinados às PME, as Iniciativas
Tecnológicas Conjuntas (ITC) e as acções no âmbito do Banco Europeu de Investimento (BEI).
A deputada defende que no Programa-Quadro a simplificação e a flexibilização das regras deverá ser
acompanhada de um aumento substancial do orçamento. A votação na Comissão de Indústria terá lugar
a 30 de Agosto de 2011. O relatório, por sua vez, será adoptado na sessão plenária de Setembro 2011
do Parlamento Europeu.
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