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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. Salienta que qualquer política industrial europeia ambiciosa se deve fundar na economia 
social de mercado e apoiar-se num mercado interno forte, tanto no interior das fronteiras 
da União, como na sua dimensão externa, devendo visar a redução dos custos de 
transacção, em ordem a promover uma indústria competitiva e sustentável na Europa; 
neste contexto, pensa que é fundamental responder às oportunidades e aos desafios da 
globalização através da combinação de todos os instrumentos de política industrial (como, 
por exemplo, a política de I&D, a política regional e de coesão, a política comercial e a 
"regulamentação inteligente"); 

2. Considera que a política industrial europeia se deve igualmente alicerçar em projectos 
concretos que tragam benefícios tangíveis às nossas empresas e cidadãos, como, por 
exemplo, os projectos GMES, Galileo ou ITER;

3. Sublinha que a definição e a implementação de uma política industrial na UE devem 
necessariamente atender às condições e ao destino dos resíduos industriais a eliminar, em 
particular, dos resíduos tóxicos, a fim de assegurar que os resíduos industriais não se 
transformem num fardo ambiental, económico ou social para as comunidades, tanto dentro 
da UE, como em países terceiros;

4. Nota que a conclusão do mercado interno é essencial para a competitividade e o 
crescimento da indústria europeia; salienta que a indústria europeia necessita de um 
quadro adequado para criar e desenvolver ofertas de bens e serviços a nível europeu, 
regozijando-se, neste contexto, com as posições contidas no Acto para o Mercado Único 
("Single Market Act"); convida a Comissão a analisar até que ponto a harmonização pode 
reforçar a eficácia e melhorar a governação no quadro do Acto para o Mercado Único, 
nomeadamente nos domínios do IVA, dos direitos de propriedade intelectual e da patente 
europeia, da normalização global, da rotulagem e das normas sectoriais específicas;

5. Encoraja os Estados-Membros a assumirem um papel mais proactivo na gestão no 
mercado único, melhorando a cooperação entre as autoridades nacionais e reforçando, no 
terreno, a transposição, a aplicação e o cumprimento das normas que regulamentam o 
mercado único; solicita aos Estados-Membros que diminuam os custos das transacções 
através de medidas complementares, como, por exemplo, uma administração electrónica 
mais eficaz;

6. Sublinha a necessidade de as autoridades públicas apoiarem o desenvolvimento de 
tecnologias-chave e assinala que é indispensável acelerar a elaboração de normas, que se 
revestem de uma importância fundamental para preservar a competitividade industrial da 
UE e estimular um novo crescimento, nomeadamente através de normas que fomentem a 
inovação para fazer face aos novos desafios no plano ambiental e social;

7. Observa que o Sistema Europeu de Normalização contribuiu com êxito para a conclusão 
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do mercado interno e para a competitividade da indústria europeia; exorta, no entanto, a 
Comissão a propor medidas para melhorar ainda mais a qualidade das normas europeias e 
acelerar os procedimentos de normalização, a fim de garantir que as novas tecnologias se 
convertam mais rapidamente em produtos inovadores susceptíveis de ser comercializados 
no mercado interno; observa que a ocorrência de novas melhorias deve manter os 
processos de normalização mais próximos dos mercados e reforçar a participação e o 
acesso das PME;

8. Sublinha a necessidade de ter em conta as especificidades das PME e das empresas 
artesanais no sistema de normalização europeu, nomeadamente em termos de redução do 
custo de acesso às normas, de difusão das normas (por meio da publicação de resumos) ou 
da prestação de apoio financeiro; insiste no papel-chave que devem desempenhar os 
organismos nacionais de normalização na promoção e reforço da participação das PME e 
das empresas de artesanato no processo de normalização, no respeito do princípio de 
"delegação nacional";

9. Salienta a importância económica das PME e das empresas manufactureiras de artigos de 
artesanato no tecido industrial europeu; insiste, portanto, na necessidade de colocar o 
princípio da prioridade das pequenas empresas ("think small first") – promovido pela Lei 
das Pequenas Empresas ("Small Business Act") – no cerne da nova política industrial da 
UE, a fim de garantir a tomada em consideração das especificidades dessas firmas na 
respectiva elaboração e aplicação;

10. Sublinha que a política industrial europeia deve ter em conta a totalidade da cadeia de 
abastecimento, que assenta maioritariamente nas PME; insta a Comissão e os Estados-
Membros a alargarem e a melhorarem iniciativas como a Rede Europeia de Empresas 
("Enterprise Europe Network"), para que as PME adquiram uma maior consciência acerca 
dos potenciais benefícios da cooperação transfronteiriça e para que aumente o número de 
PME beneficiárias de ajudas para aceder a novos mercados, adquirir novas tecnologias e 
obter fundos ou financiamentos comunitários;

11. Considera que a vigilância eficaz do mercado interno é fundamental para proteger a 
indústria europeia da concorrência desleal; encoraja a Comissão a apresentar propostas 
ambiciosas que visem reformar o actual sistema de vigilância do mercado, ao reforçar o 
papel da UE na coordenação entre as autoridades nacionais responsáveis pela vigilância 
do mercado e as autoridades alfandegárias e ao assegurar a disponibilização dos recursos 
adequados em todos os Estados-Membros;

12. Solicita à Comissão que prossiga a estratégia "Legislar melhor" e melhore a gestão do 
mercado único, designadamente, com a criação de dispositivos de "balcão único" e o 
fomento de soluções transfronteiriças de administração electrónica, tendo em conta as 
necessidades específicas das PME; insta a Comissão a atribuir mais importância, nas suas 
avaliações de impacto, às repercussões da nova legislação para a competitividade da 
indústria, analisando a legislação existente sob este ponto de vista;

13. Assinala que os contratos públicos em fase pré-comercial podem dar um impulso inicial 
decisivo aos novos mercados em matéria de tecnologias inovadoras e ecológicas, 
melhorando, ao mesmo tempo, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a comunicarem melhor às entidades públicas as 
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possibilidades existentes em matéria de contratos públicos em fase pré-comercial;

14. Considera que não se deve subestimar a importância dos contratos públicos em fase pré-
-comercial para a promoção de uma base industrial inovadora; solicita, neste sentido, aos 
Estados-Membros da UE que explorem todo o potencial dos contratos públicos em fase 
pré-comercial como factor de inovação e como instrumento para melhorar a participação 
das PME na contratação pública, o que permitirá identificar e estimular eficazmente os 
mercados de vanguarda para as empresas europeias;

15. Considera que a inovação está subjacente a qualquer política industrial; exorta a Comissão 
e os Estados-Membros a promoverem tecnologias fulcrais através de um enquadramento 
favorável à inovação e neutro do ponto de vista tecnológico e, simultaneamente, a 
salvaguardarem a observância dos direitos de propriedade intelectual e industrial; entende, 
neste contexto, que os concursos públicos podem desempenhar um papel importante, ao 
conferirem uma ênfase acrescida ao estímulo à inovação e ao fomento de produtos 
sustentáveis, nomeadamente através do aprofundamento dos contratos públicos em fase 
pré-comercial, domínio em que a UE está muito atrasada em relação aos seus principais 
concorrentes; incentiva os poderes públicos a promoverem a aceitação das novas 
tecnologias pelas opiniões públicas com base em dados científicos; considera essencial 
reforçar o capital humano, sobretudo, através da tomada de medidas que evitem a fuga de 
cérebros da Europa e do fomento da criação de pólos em domínios ligados à inovação, de 
molde a assegurar o crescimento e a competitividade industrial na UE, nomeadamente 
através de parcerias público-privadas;

16. Salienta que a protecção dos direitos de propriedade intelectual se reveste de capital 
importância para a protecção do saber-fazer europeu e o fomento da inovação na UE, o 
que passa, em particular, pelo reforço da luta contra a contrafacção e a redução do custo 
das patentes na Europa; neste contexto, apela aos Estados-Membros e à Comissão a 
prosseguirem os seus esforços com vista à criação, nos melhores prazos, de uma patente 
da União Europeia e de um sistema de resolução de litígios adaptado, bem como a 
reforçarem os meios e a coordenação entre as autoridades aduaneiras e as autoridades de 
fiscalização do mercado, a fim de se detectar melhor a entrada de produtos contrafeitos no 
mercado único;

17. Apela aos Estados-Membros e à Comissão, caso seja impossível celebrar um acordo a 
nível europeu, a prosseguirem os seus esforços a favor da criação de uma patente da 
União Europeia através do estabelecimento de uma cooperação reforçada, com vista a 
permitir o desenvolvimento de uma política industrial competitiva e inovadora na Europa;

18. Assinala as limitações crescentes com que se deparam as indústrias europeias de elevado 
valor acrescentado em matéria de disponibilidade de matérias-primas (como os metais não 
ferrosos) em resultado da pressão cada vez maior da procura mundial, impulsionada pelas 
economias emergentes; sublinha que é prioritário desenvolver uma política comunitária de 
reciclagem de matérias-primas destinada a apoiar a política industrial da UE, fazendo face 
às dificuldades associadas à reciclagem dos resíduos e promovendo a sua máxima 
reutilização; insta a Comissão a assumir um papel de força motriz no desenvolvimento de 
um novo modelo organizativo para uma produção sustentável, tendo em conta os 
processos cíclicos que já existem em múltiplos sectores, como o do fabrico de produtos à 
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base de alumínio;

19. Salienta que o acesso das empresas, sobretudo das PME, às fontes de financiamento, 
continua a ser insuficiente e que a União Europeia deveria ser inovadora, a fim de 
viabilizar condições-quadro mais favoráveis ao aumento dos investimentos na economia 
real; considera que, num contexto de crise orçamental, é necessário, mais do que nunca, 
explorar novos métodos de financiamento, em especial a redução da fragmentação do 
mercado do capital risco, o desenvolvimento de parcerias público-privadas inovadoras, 
como, por exemplo, as iniciativas tecnológicas conjuntas, bem como o reforço do papel do 
BEI; sublinha a necessidade de se melhorar e facilitar o acesso das PME ao financiamento 
disponível nos mercados financeiros;

20. Considera que a política da concorrência deve, no respeito das normas do mercado 
interno, responder às necessidades de uma política industrial ambiciosa;

21. Sublinha que os parceiros sociais são os que estão mais bem preparados para gerir os 
ajustamentos após a crise económica e congratula-se com a sugestão incluída no Acto para 
o Mercado Único ("Single Market Act") no sentido de se lançar uma consulta junto dos 
parceiros sociais com vista ao estabelecimento de um quadro europeu para o planeamento 
antecipado das reestruturações das empresas, com o propósito de dar um uso mais 
eficiente aos fundos para fins de reestruturação;

22. Observa que a indústria europeia depende cada vez mais dos serviços às empresas e que, 
neste contexto, é necessário dar uma atenção particular a todas as fases da cadeia de 
produção; saúda, neste contexto, a vontade expressa pela Comissão de dar mais 
importância a estas interdependências;

23. Reitera a necessidade de se avançar rapidamente em matéria de interconexão do registo 
das empresas europeias como forma de assegurar a transparência e a fiabilidade da 
informação, não só para os produtores, mas também para os consumidores;

24. Exorta a Comissão a garantir a igualdade de condições de concorrência à indústria 
europeia no que diz respeito aos requisitos regulamentares e a um melhor acesso aos 
mercados dos nossos parceiros, em particular aos mercados públicos, e a elaborar uma 
estratégia de apoio à internacionalização das PME; entende que, na era da globalização, 
qualquer estratégia económica e social ambiciosa da UE tem de comportar uma verdadeira 
dimensão externa; subscreve o ponto de vista segundo o qual a Europa deve defender os 
seus interesses e valores com maior firmeza e num espírito de reciprocidade e benefício 
mútuo.
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