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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 a internacionalização e a inovação são factores chave da competitividade 
externa e do crescimento e revestem uma importância fundamental para a consecução dos 
objectivos da estratégia Europa 2020;

2. Salienta a importância da eficiência energética e das questões climáticas, bem como das 
tecnologias renováveis na transição para uma economia global sustentável; reconhece a 
posição vantajosa da UE em muitos sectores face a uma produção industrial “respeitadora 
do clima” e eficaz em termos de recursos; exorta a Comissão a definir estratégias de 
internacionalização e inovação nestes sectores;

3. Sublinha a necessidade de transformar a política comercial e de inovação da União 
Europeia num verdadeiro instrumento para a criação de postos de trabalho, a erradicação 
da pobreza e o desenvolvimento sustentável a nível mundial; está convicto de que a 
coerência entre os aspectos internos e externos das políticas da UE é indispensável e de 
que a formulação de uma nova política comercial deverá ser coerente com uma sólida 
política industrial e de inovação passível de criar emprego, a fim de garantir um 
crescimento económico que gere mais postos de trabalho e de maior qualidade;

4. Considera fundamental para o desenvolvimento de uma política comercial competitiva a 
consecução do objectivo de investimento equivalente a 3% do PIB da União em 
actividades de I&D até 2020;

5. Salienta que a normalização pode levar à inovação e à competitividade facilitando o 
acesso aos mercados e assegurando interoperabilidade; exorta a Comissão a promover 
mais activamente, nos futuros acordos de comércio livre, a inclusão das normas europeias 
a nível internacional, nomeadamente sociais e ambientais;

6. Sublinha, por conseguinte, que todas as estratégias destinadas a transformar a Europa para 
um mundo pós-crise precisam de ser orientadas para a criação de emprego sustentável;

7. Considera que nas políticas da UE em matéria de inovação há que prestar especial atenção 
ao apoio a novas empresas e a economias de escala em produções e tecnologias que 
respeitem o ambiente, que permitam poupar energia e com baixas emissões de carbono, 
protecção de direitos de propriedade intelectual acessíveis, à melhoria do acesso das PME 
ao financiamento e a sua internacionalização, a liberalização dos mercados protegidos, a 
estabilização das taxas de câmbio, a promoção da protecção jurídica das empresas 
europeias no estrangeiro e a luta contra a concorrência desleal e às contrafacções;

8. Considera que é imprescindível, para uma eficaz política de inovação e crescimento, 
investir em programas de investigação que facilitem a mobilidade e o intercâmbio entre 
investigadores a nível internacional e que reforcem a cooperação entre o mundo da ciência 
e o mundo empresarial – acções Marie Curie;
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9. Constata que a União da Inovação continua focada de forma importante nos desafios 
sociais; salienta que o seu objectivo dominante deverá ser o desenvolvimento a longo 
prazo e a competitividade da UE;

10. Refere que a prioritização de inovações em áreas limitadas deverá ser evitada a fim de não 
se perder, a longo prazo, um valioso potencial inovador;

11. Considera os mercados de contratos públicos da UE um importante factor para a 
introdução em larga escala de novos produtos e serviços que respeitem o ambiente; 
lamenta que os nossos parceiros internacionais ainda não tenham aberto os seus mercados 
internos de contratos públicos às empresas da UE da mesma forma que o mercado interno 
da UE foi aberto às empresas de países terceiros;

12. Insiste na necessidade de abordar nomeadamente os entraves não pautais, os quais, à 
medida que as tarifas são progressivamente reduzidas ou eliminadas, tendem a tornar-se o 
principal entrave ao comércio internacional; considera injustificados todos os entraves que 
resultam da aplicação incoerente de normas comerciais a nível bilateral e multilateral; ao 
invés, entende que se justificam quaisquer entraves resultantes da legítima actividade 
administrativa e legislativa das autoridades públicas decorrente de outras questões que não 
as comerciais mas com consequências imprevistas para o comércio, cuja eliminação 
deverá ser objecto de consulta e deliberação públicas;

13. Encoraja a simplificação das políticas de inovação e de criação de PME; apoia a criação 
de um serviço europeu que vise facilitar as parcerias no domínio da inovação; considera 
que o apoio político e financeiro ao trabalho em rede entre PME, facilitando a cooperação 
no âmbito da I&D, a comercialização e a internacionalização nos agrupamentos sectoriais 
é essencial para estimular a inovação;

14. Considera que é necessário adoptar a patente única europeia e o estatuto da empresa 
europeia, a fim de favorecer a passagem às trocas comerciais fora do mercado 
comunitário; sublinha a necessidade de reduzir os custos das patentes e dos DPI europeus, 
dadas as disparidades económicas existentes entre os Estados-Membros da UE, a fim de 
as tornar mais competitivas em relação aos preços praticados pelos Estados Unidos e pelo 
Japão;

15. Reconhece que a transferência de tecnologia no interesse do desenvolvimento e da 
realização dos ODM deve constituir um aspecto importante da política comercial 
europeia, mas reconhece que a transferência para países terceiros do know-how da UE no 
domínio das altas tecnologias deve ser fiscalizada pela Comissão, a fim de se obterem de 
melhores informações sobre os padrões de inovação e seus futuros desenvolvimentos, e de 
evitar a concorrência desleal;

16. Reconhece que o combate às alterações climáticas e os esforços com vista à eficiência 
energética e à desmaterialização da produção industrial implicam uma política activa de 
disseminação mundial de novas tecnologias;
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