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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7.0 da Lei n.0 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito 

do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pelas 

Lei n.0 21/2012, de 17 de maio, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas 

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a Comissão de Assuntos Europeus 

recebeu a COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAty1ENTO EUROPEU, AO 

CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS 

REGIÕES - Parcerias Público-Privadas no Programa-Quadro Horizonte 2020: um 

instrumento poderoso para gerar inovação ,e crescimento na Europa [COM(2013)494]. 

A supra identificada iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, 

atento o respetivo objeto, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou o Relatório que 

se anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte integrante. 

PARTE 11- CONSIDERANDOS 

1 - A presente iniciativa diz respeito à COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO 

PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 

EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Parcerias Público-Privadas no Programa

Quadro Horizonte 2020: um instrumento poderoso para gerar inovação e crescimento 

na Europa. 

2 - As Parcerias Público-Privadas, de acordo com a presente iniciativa, constituem 

elementos indispensáveis para a prossecução dos objetivos do Programa-Quadro 

Horizonte 2020 e da Estratégia Europa 2020, pelo seu forte contributo e 

empenhamento do setor industrial. 

Esta Comunicação descreve o modo como a abordagem sob a forma de Parcerias 

Público-Privadas será reforçada no Programa-Quadro Horizonte 2020, com base 

numa maior transparência, em objetivos mais claros, numa maior incidência em 

atividades próximas da colocação 
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3 - Neste contexto é referido que a Europa deve investir mais e melhor na 

investigação e na inovação. 

Mais investigação e inovação são fatores de importância crucial para a criação de 

crescimento económico e emprego sustentáveis e o reforço da competitividade 

internacional da Europa. 

A investigação e inovação ajudam-nos também a enfrentar desafios importantes, como 

o combate às alterações climáticas, a garantia de um aprovisionamento seguro e 

estável de energia não poluente ou a assunção dos custos do envelhecimento da 

população. 

4 - No entanto, os progressos na realização do objetivo da Estratégia Europa 2020 de 

um investimento de 3% do PIB em investigação e desenvolvimento (I&D) têm sido 

lentos, com especiais insuficiências a nível dos investimentos privados, conforme 

refere a presente iniciativa. 

5 - Por conseguinte, e de acordo com a iniciativa em análise, a Comissão Europeia 

está a trabalhar no sentido de solucionar esta questão do subinvestimento. 

A Estratégia Europa 20201 e, em especial, a iniciativa emblemática União da 

lnovação2 estão a proporcionar um ambiente mais propício à inovação. As propostas 

da Comissão para o próximo programa de investigação e inovação da UE, Horizonte 

20203
, preveem um financiamento ao longo de toda a cadeia de valor, desde a 

investigação fundamental até à introdução no mercado. 

6 - Importa, assim, referir que um elemento fundamental do Programa-Quadro 

Horizonte 2020 é a proposta de unir forças com o setor privado e com os Estados

Membros a fim de obter resultados que um país ou empresa isoladamente tem menos 

probabilidades de atingir. A presente Comunicação é acompanhada por propostas 

legislativas da Comissão relativamente ao estabelecimento de Parcerias Público-

1 
COM (201 O) 2020 

2 
COM (201 O) 546 

3 COM(2011) 808/809/810/811/812 
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Privadas e Parcerias Público-Públicas com os Estados-Membros no âmbito do 

Programa-Quadro Horizonte 2020. 

7 - De acordo com a iniciativa em análise, o pacote representa um investimento total 

nos próximos 7 anos de 22 mil milhões de EUR, em que 8 mil milhões de EUR do 

Programa-Quadro Horizonte 2020 terão um efeito de alavanca e permitirão mobilizar 

10 mil milhões de EUR da indústria e perto de 4 mil milhões de EUR dos Estados

Membros. Tal permitirá disponibilizar financiamentos vitais para in iciativas em larga 

escala, a mais longo prazo e mais arriscadas no domínio da investigação e inovação. 

8 - Estas iniciativas são essenciais para a liderança da UE em setores tecnológicos 

i!Mestratégicos e mundialmente concorrenciais que proporcionam empregos de alta 
. • 'lt:)• 

qualidade (atualmente mais de 4 milhões desses postos de trabalho) e contribuem 

para a realização, até 2020, do objetivo da UE de 20% do PIB ter origem na indústria 

transformadora. 

As parcerias gerarão benefícios significativos para a sociedade, como a redução das 

emissões de carbono, alternativas aos combustíveis fósseis e novos tratamentos para 

lutar contra as doenças ligadas à pobreza e a ameaça crescente de resistência aos 

agentes antimicrobianos. 

9 - É, ainda, mencionado que a Comissão apresenta ~stas propostas legislativas 

nesta fase a fim de que as necessárias decisões legislativas possam ser adotadas a 

tempo de permitir a criação das parcerias no início do Programa-Quadro Horizonte 

2020. 

Estas propostas respondem diretamente ao convite do ConSelho Europeu no sentido 

de dar prioridade ao impacto do Quadro Financeiro Plurianual no crescimento e no 

emprego. 

Em conjunto, estas parcerias implementarão os principais elementos da União da 

Inovação, da Política Industrial da UE4 e da Estratégia sobre Tecnologias Facilitadoras 

4 COM(2012) 582 
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Essenciais5 e darão contributos substanciais para as políticas da UE, nomeadamente 

em matéria de clima, energia, agenda digital , transportes e saúde. 

1 O - A presente Comunicação apresenta também a abordagem da Comissão quanto à 

utilização de outras formas de Parcerias Público-Privadas para a execução do 

Programa-Quadro Horizonte 2020. 

11- Neste contexto é,_ainda, referido que em documentos de trabalho dos serviços da 

Comissão a publicar em breve será apresentada uma estratégia para valorizar os 

pareceres provenientes da indústria e de outras partes interessadas através de 

Plataformas Tecnológicas Europeias, bem como dos grupos de trabalho da Comissão 

para a política industrial. 

PARTE 111- PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a 

Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que: 

1. Na presente iniciativa não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, na 

medida em que se trata de uma iniciativa não legislativa. 

2. No que concerne ao referido nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus 

prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, 

nomeadamente através de troca de informação com o Governo. 

Palácio de S. Bento, 4 de dezembro de 2013 

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão 

(Paulo Mota Pinto) 
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