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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a avaliação intercalar da política industrial (COM(2007)374, 
salientando que um sector industrial próspero é essencial para alcançar os objectivos da 
Estratégia de Lisboa; 

2. Considera que um mercado interno aberto e competitivo a nível dos serviços e da 
indústria contribui para o potencial de inovação e melhorar a competitividade do sector 
industrial; 

3. Regista com apreço as proposta da Comissão no sentido de consolidar o mercado europeu 
dos equipamentos de defesa e melhorar a competitividade global das empresas da UE que 
operam no domínio da defesa; 

4. Recorda a importância que assume a iniciativa de criar uma "lei para as pequenas 
empresas" a nível europeu;

5. Salienta ser extremamente relevante preservar, no âmbito da política de concorrência, 
uma indústria europeia pujante e, em especial, manifesta o desejo de que seja ponderada a 
adaptação do quadro regulamentar europeu e das regras e normas internacionais 
aplicáveis às trocas comerciais para promover condições de concorrência equitativas à 
escala internacional;

6. Recorda que uma política ambiciosa em termos de DPI constitui um elemento-chave da 
competitividade das empresas industriais - designadamente, das PME -  e expressa o seu 
desejo de que se procure lograr um acordo sobre a patente comunitária; 

7. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta de directiva tendo em vista criar uma 
matéria colectável comum consolidada de imposto sobre as sociedades entre os Estados-
Membros que o desejem;

8. Apela à elaboração de uma política industrial sustentável que estimule particularmente a 
inovação ecológica; incentiva as empresas a aproveitarem as oportunidades que oferece o 
mercado das novas tecnologias e a centrarem os seus esforços, por um lado, na redução 
das emissões de CO2 e das poluições locais e, por outro, na melhoria da eficiência 
energética e no controlo da utilização dos recursos naturais.
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