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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção 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 o facto de a política industrial ter avançado para o centro da atenção 
política da UE; salienta que a existência de uma base industrial forte é essencial para uma 
União próspera, competitiva e economicamente bem-sucedida, constituindo o melhor 
remédio para a recessão;

2. Tem uma opinião essencialmente crítica do empenhamento seletivo da Comissão em seis 
mercados prioritários para o investimento e a inovação; realça preferencialmente a 
importância de melhorar as condições-quadro da I&D e o papel central das empresas em 
fase de arranque como motores da inovação europeia; 

3. Considera que é primordial aumentar a capacidade da investigação e desenvolvimento na 
Europa, a fim de incentivar a inovação e impulsionar a competitividade europeia;

4. Insiste na importância de desenvolver o aspeto sustentável da nossa economia, a fim de 
responder aos objetivos da estratégia UE 2020, e solicita que seja dado um lugar central à 
sustentabilidade na política industrial europeia; nota a necessidade de promover 
processos de produção que respeitem o ambiente, assegurar a longevidade dos bens de 
consumo, promover a reciclagem e melhorar ainda mais a eficiência energética dos bens 
produzidos no mercado interno;

5. Constata que a produção industrial nas zonas periféricas da UE está em forte declínio; 
exorta a Comissão a tomar medidas para promover a distribuição equilibrada da produção 
industrial em toda a Europa;

6. Considera que apenas uma política industrial dinâmica e integrada, baseada na 
investigação, na inovação e num mercado único, e que ligue os vários domínios de 
intervenção das políticas e estratégias de eficiência dos recursos – incluindo a política dos 
consumidores e a política do mercado de trabalho – pode criar condições económicas 
favoráveis para que as empresas na UE melhorem a sua competitividade, e espera o 
desejado roteiro para a reforma do mercado interno no domínio dos produtos industriais;

7. Considera que, numa fase de crise, defender as realidades produtivas existentes é um 
pressuposto fundamental para uma política industrial; considera que, para esse fim, são 
determinantes medidas de antecipação e reestruturação empresarial aplicadas através dum
envolvimento amplo e ativo dos trabalhadores;

8. Recorda o papel de investimentos no incentivo da inovação e na promoção do 
crescimento e realça a necessidade de dar mais apoio ao empreendedorismo em termos de 
melhoria das condições comerciais;

9. Exorta a Comissão a apresentar propostas com vista a uma política europeia de “clusters” 
sob a forma de cooperação entre empresas associadas, fornecedores, prestadores de 
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serviços e centros de investigação; salienta que, apesar de tais políticas existirem desde 
há muito tempo a nível regional e nacional – e de as suas potencialidades terem sido, até 
agora, apenas promovidas politicamente a este nível – essas políticas contribuíram para a 
concorrência entre economias a nível europeu também; considera que os benefícios a 
obter com a utilização conjunta de recursos e especialização pelas empresas, 
trabalhadores e regiões - também a nível europeu - seriam uma forma de promover um 
desenvolvimento mais equilibrado da indústria e do comércio;

10. Considera a existência de um quadro legal estável como condição prévia básica para 
incentivar o crescimento e como razão adicional e importante para melhorar a legislação 
europeia relativa à supervisão do mercado, a fim de garantir a segurança dos produtos e 
condições de comércio equitativas; 

11. Salienta a importância crucial de legislação adequada para uma política industrial 
bem-sucedida e da necessidade de evitar medidas de longo prazo que distorçam a 
concorrência, nomeadamente através do exercício de influência financeira direta 
desproporcionada;

12. Salienta que o Mercado Interno ainda dispõe de um potencial enorme e inexplorado para 
impulsionar a competitividade e o crescimento na UE, pelo que insta a Comissão e os 
Estados-Membros a acelerarem os seus esforços para remover os obstáculos 
remanescentes, a bem dos consumidores, trabalhadores e empresas, particularmente as 
PME, da UE; salienta, além disso, que devem ser criados e reforçados os instrumentos de 
apoio à prospeção e ao financiamento (seguros, garantias de pagamento, etc.), para que as 
PME possam crescer a nível internacional;

13. Salienta que os processos de transformação industrial se baseiam cada vez mais no 
conhecimento e que, portanto, o vigor da indústria depende, em medida considerável, de 
especialistas como boa formação; insta, portanto, a uma colaboração estreita entre a 
política industrial e a formação profissional;

14. Solicita à Comissão que apoie o desenvolvimento de bancos de investimento nacionais 
para as PME e que tome medidas para permitir aos bancos de investimento para as PME 
já existentes que expandam as suas operações a outros Estados-Membros, de acordo com 
as condições vigentes nesses Estados-Membros, a fim de impulsionar a produção 
industrial;

15. Exorta a UE e os Estados-Membros a prosseguirem a aplicação total da "Lei das 
pequenas empresas", que é o quadro de coerência dos dispositivos em favor do 
crescimento das PME e deve desempenhar um papel vital na nova política industrial nova 
e forte da UE;

16. Considera que o agravamento da escassez de recursos é, não só, uma questão de 
sustentabilidade mas, cada vez mais, uma questão essencial em matéria de 
competitividade da Europa e das suas empresas; realça a importância da eficiência dos 
recursos como princípio orientador vital para a agenda de reindustrialização europeia; 
solicita a este respeito:

– a execução plena e ambiciosa do Roteiro para uma Europa Eficiente na Utilização de 
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Recursos, da Comissão;

– a integração da noção de utilização de recursos em cascata em todas as políticas 
pertinentes, assegurando que as nossas matérias-primas escassas são utilizadas de 
forma a esgotarem o seu pleno potencial;

– que a Comissão e os Estados-Membros desenvolvam e posteriormente apliquem um 
método de contabilidade de recursos, que deve ser integrado em todos os capítulos 
(cada um correspondente a uma atividade) dos orçamentos nacionais e da EU, os 
quais, por sua vez, podem ser subdivididos em artigos e estes, se necessário, em 
números, de forma a garantir a integração eficaz das considerações relativas à 
eficiência dos recursos na deliberação política;

17. Reconhece a importância da rastreabilidade da produção ao tratar-se de dotar os 
consumidores de instrumentos que lhes permitam opções de compra mais informadas e 
que permitam mostrar reconhecimento às empresas de produção local pelos 
conhecimentos adquiridos desde há séculos;

18. Considera que a política industrial deve integrar elementos estratégicos que são cruciais 
para a competitividade, como a criação duma infraestrutura de transportes eficaz e 
interligada, uma rede digital altamente desenvolvida e uma política energética europeia;   

19. Considera que um elemento imprescindível duma política industrial é o incentivo e a 
utilização de investimentos importantes na investigação destinada à inovação quer das 
estruturas, quer dos produtos; 

20. Considera que o crescimento das indústrias europeias só pode acontecer através dum 
plano de investimentos que seja acompanhado de medidas fortes para facilitar o acesso ao 
crédito; 

21. Salienta que a política industrial deve ser orientada pelo princípio “salário igual para 
trabalho igual”, a fim de assegurar, tanto a igualdade de géneros no local de trabalho, 
como condições de igualdade entre trabalhadores com tipos de contratos de trabalho 
diferentes;

22. Considera que um maior desenvolvimento da liberdade de circulação dos trabalhadores, 
através da utilização de instrumentos como o reconhecimento mútuo de qualificações 
profissionais e a formação ao longo da vida, em particular a favor dos trabalhadores 
vulneráveis, tem um grande potencial para atenuar a escassez de mão-de-obra qualificada 
e para desencadear o crescimento inclusivo;

23. Reconhece que a formação dupla contribui significativamente para a produção industrial 
qualitativa e o crescimento sustentável na Europa e exorta a Comissão e os Estados-
Membros a continuarem a promover mais e a estabelecer esta área em toda a Europa;

24. Exorta os Estados-Membros a aplicarem, o mais depressa possível, a Diretiva relativa ao 
atraso nos pagamentos, dado que isto afeta particularmente as empresas de manufatura;

25. Incentiva a uma maior exploração do potencial do Procedimento de notificação 98/34 e 
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sugere aos Estados-Membros que introduzam testes de verificação nas avaliações de 
impacto realizadas nas fases de projeto dos procedimentos legislativos nacionais, no 
contexto mais amplo do “teste do mercado único” solicitado na sua Resolução, de 7 de 
fevereiro de 2013, com recomendações à Comissão, sobre a governação do mercado 
único.

26. Realça a importância da comunicação com os cidadãos europeus acerca do papel 
essencial da política industrial com vista a incentivar o crescimento económico na 
Europa.

27. Salienta que uma política industrial forte deve ser acompanhada por um posicionamento 
de mercado ótimo para os nossos produtos e que, portanto, é primordial realçar a sua 
qualidade; salienta também a importância de manter, valorizar e desenvolver os 
conhecimentos artesanais na Europa;

28. Salienta a contribuição das empresas do setor da alta gama para o crescimento, o emprego 
e a competitividade da UE - já que este setor representa 3% do PIB, um volume de 
negócios anual superior a 400 mil milhões de euros e quase 1,5 milhões de empregos 
diretos e indiretos na Europa, como demonstra o documento de trabalho da Comissão 
sobre a competitividade das indústrias europeias de alta gama, publicado em 26 de 
setembro de 2012;

29. Manifesta-se a favor de uma melhor coordenação dos sistemas de tributação das 
empresas na UE através da introdução de matérias coletáveis harmonizadas;
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