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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. Constata o declínio da indústria europeia, que, nomeadamente devido à evolução da 
paisagem industrial a nível mundial, perdeu três milhões de empregos e 10 % da sua 
produção desde 2008, apesar de ser um dos principais vetores de crescimento para a 
Europa; insta a Comissão a criar quanto antes uma estratégia comum sustentável a longo 
prazo baseada na promoção, na valorização e na atratividade da indústria europeia e 
assente em instrumentos concretos, a fim de manter a sua competitividade a nível 
mundial; recorda que a política comercial comum é determinante para a indústria;

2. Regozija-se com o facto de a Comissão ter emitido um sinal político forte ao solicitar o 
aumento da quota do setor industrial no PIB para 20 % até 2020; salienta que este objetivo 
só é realista se for acompanhado de medidas correspondentes;

3. Solicita à Comissão que respeite o seu compromisso de criar indicadores que permitam 
acompanhar e avaliar o processo de reindustrialização; salienta que estes indicadores 
devem ser não só quantitativos, mas também qualitativos para assegurar a sustentabilidade 
e compatibilidade deste processo com a proteção ambiental;

4. Continua a lamentar a ausência de uma política industrial integrada na Comissão e a não
aplicação do artigo 173.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia relativo à 
coordenação da política industrial da União com a dos Estados-Membros;

5. Solicita que a política industrial europeia apoie os setores com potencial de crescimento e 
de valor acrescentado, nos quais a Europa já é inovadora ou poderá vir a ser, e que vele 
por que os setores aeroespacial, químico, automóvel, agroalimentar, dos têxteis/vestuário 
e da construção mecânica, entre outros, permaneçam competitivos; insta as instituições 
europeias, os Estados-Membros e os parceiros privados a coordenarem-se de forma mais 
eficaz para acelerar o investimento nas grandes infraestruturas de transportes e de 
mobilidade sustentáveis, de energias renováveis e de telecomunicações, bem como nos
produtos transformados ecológicos de ponta, como os veículos e os navios ecológicos, ou 
nas tecnologias que reduzem o impacto ambiental dos processos de produção, e a criarem 
instrumentos financeiros inovadores; recorda a importância de favorecer a utilização dos 
recursos locais para que uma verdadeira reindustrialização seja benéfica e criadora de 
emprego; 

6. Insiste na necessidade de a política industrial europeia se apoiar numa estratégia europeia 
coordenada entre Estados-Membros com vista a aumentar a integração do mercado 
europeu da energia, desenvolver as infraestruturas energéticas europeias e reduzir os 
custos da energia europeia, bem como a dependência da União dos fornecedores de 
energia de países terceiros;
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7. Realça a importância da investigação e da inovação para a competitividade das empresas 
europeias nos mercados mundiais; insta a União Europeia e os Estados-Membros a 
aumentarem os fundos destinados à investigação e ao desenvolvimento; exorta a 
Comissão a incentivar o desenvolvimento dos setores industriais que têm por base as 
novas tecnologias, são criadores de produtos de grande valor acrescentado e moderados na 
utilização de recursos energéticos, permitindo assim enfrentar melhor os desafios das 
alterações climáticas; solicita que seja igualmente incentivado o desenvolvimento de 
novas atividades, como as energias renováveis e as indústrias criativas, setores em que a 
Europa tem um avanço tecnológico; insiste na necessidade de as nossas empresas 
anteciparem melhor as necessidades dos mercados de países terceiros, a fim de 
responderem à procura internacional;

8. Salienta que a disponibilidade de matérias-primas reveste uma importância capital para as 
perspetivas de desenvolvimento da indústria europeia e alerta para o facto de que, sem 
certas matérias-primas essenciais, não será possível desenvolver a maioria das indústrias 
estratégicas europeias (nuclear, espacial, aeronáutica, medicina, informática, novos 
materiais, equipamentos militares, etc.);

9. Consequentemente, convida a Comissão a reforçar a sua estratégia de defesa dos 
interesses da União em matéria de segurança do aprovisionamento de matérias-primas no 
âmbito dos acordos comerciais (ACL, APE, etc.); considera que esta estratégia deve 
acabar com as restrições à exportação praticadas por alguns países e permitir o 
abastecimento adequado de matérias-primas graças a acordos de comércio justo e a 
parcerias estratégicas;

10. Congratula-se com a próxima entrada em vigor da patente europeia, que garantirá às 
empresas europeias um nível elevado de proteção dos seus direitos de propriedade 
intelectual, simplificando simultaneamente as formalidades necessárias à sua implantação 
em novos mercados; acolhe favoravelmente a iniciativa anunciada pela Comissão em 
março de 2013 que visa tornar as PME europeias mais competitivas a nível internacional 
através da simplificação do sistema de registo de marcas no estrangeiro; 

11. Solicita que a União Europeia aplique políticas de mobilidade e de formação profissional 
no mercado europeu, nomeadamente no domínio das línguas e das tecnologias da 
informação, a fim de melhorar a competitividade e os conhecimentos dos trabalhadores da 
indústria europeia;

12. Insiste na importância de um quadro jurídico claro e estável para favorecer o investimento 
na indústria; incentiva a Comissão e os Estados-Membros a fomentar o desenvolvimento e 
a internacionalização das PME europeias, atores principais da política industrial do futuro, 
e a facilitar o seu acesso ao financiamento, para que possam investir e inovar; recorda o 
papel fundamental dos contratos públicos no apoio ao desenvolvimento e ao crescimento 
das PME; solicita a criação de um balcão único para as PME para as questões relacionadas 
com o mercado interno e com os mercados externos; incentiva a Comissão a apoiar a 
valorização financeira e tecnológica das patentes;

13. Entende que um acesso melhor, menos dispendioso e mais rápido das PME aos processos 
anti-dumping é fundamental para uma proteção mais eficaz das PME contra as práticas 
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desleais por parte dos seus parceiros comerciais; convida a União a ter em conta este 
ponto na reforma dos instrumentos de defesa comercial;

14. Propõe, por conseguinte, a criação de uma rede que ligue as PME e as grandes empresas 
europeias para que as PME possam tirar proveito dos conhecimentos especializados, da 
capacidade de exportação e da capacidade de inovação dessas grandes empresas; solicita 
veementemente aos Estados-Membros e à Comissão que incentivem o desenvolvimento e 
facilitem o financiamento das parcerias entre as PME, as universidades e os 
investigadores, a fim de desenvolver novas tecnologias;

15. Salienta a importância da posição concorrencial da Europa na cena mundial para realizar a 
sua reindustrialização com êxito; consequentemente, solicita à Comissão que zele, em
todas as propostas legislativas futuras, por que seja tomada em consideração a situação 
concorrencial internacional dos setores em questão e para que não seja reduzida a sua 
competitividade, de forma a que a indústria europeia se possa impor no âmbito da 
concorrência mundial;

16. Insta a Comissão a colocar a política comercial e a política da concorrência da União ao 
serviço da política industrial europeia; solicita à Comissão que fomente um aumento da 
convergência entre os Estados-Membros em matéria fiscal, social e orçamental para 
facilitar a emergência de projetos industriais comuns; espera que a Comissão efetue 
estudos de impacto globais, ex ante e ex post, do efeitos dos acordos de comércio livre 
concluídos ou em curso de negociação sobre a política industrial europeia, e que analise, 
durante o processo de aplicação, a sua coerência com os objetivos europeus em matéria de 
industrialização;

17. Considera que é necessária uma revisão da diretiva europeia sobre as OPA para que a 
Europa se possa dotar de meios que lhe permitam opor-se a projetos suscetíveis de terem 
efeitos nocivos prejudiciais para o seu tecido industrial e comercial; considera que a UE 
deve poder opor-se às OPA provenientes de empresas que não sejam socialmente 
responsáveis e/ou que não respeitem os critérios de boa governação, bem como às OPA 
contempladas nas atividades consideradas estratégicas pela UE e pelos seus Estados-
Membros;

18. Considera que a política industrial europeia deve favorecer a criação de grupos industriais 
europeus de dimensão mundial nos domínios em que a indústria europeia está atualmente 
na vanguarda e naqueles em que ela decida investir no futuro;

19. Recorda que as normas e regulamentações técnicas desempenham um papel fundamental 
para garantir a predominância da União Europeia nos setores mais inovadores, incluindo 
as tecnologias ecológicas; incentiva, por conseguinte, a Comissão a melhorar a 
cooperação com os países terceiros fundamentais, a fim de criar normas técnicas comuns, 
embora respeitando as diferentes preferências societais associadas a estas normas;

20. Incentiva a Comissão a garantir o acesso das empresas europeias aos mercados 
internacionais; considera que é primordial estabelecer a reciprocidade em matéria de 
relações comerciais, e, em particular, no que se refere ao acesso aos mercados públicos, 
proteger os direitos de propriedade industrial das empresas europeias e aumentar a 



PE506.367v02-00 6/8 AD\940017PT.doc

PT

eficácia e coerência dos instrumentos de defesa comercial da União com as estratégias 
comercial e de reindustrialização desta última;

21. Considera indispensável que a União se dote de instrumentos que lhe permitam:
- aplicar uma politica antidumping mais ativa e reagir, entre outros, ao financiamento 

abusivo das exportações praticado por alguns países terceiros,
- desenvolver uma verdadeira política cambial que defenda os interesses comerciais 

europeus,
- fazer prevalecer o conceito de «comércio justo», que se baseia no respeito mútuo das 

normas sociais, ambientais, culturais ou decorrentes dos direitos humanos, no contexto 
do comércio internacional;

22. Toma conhecimento do projeto da Comissão de modernizar os instrumentos de defesa 
comercial da União Europeia, que são elementos fundamentais da política industrial;
espera que esta modernização seja de molde a melhorar a sua eficácia; nesta ótica, solicita 
à Comissão que não enfraqueça estes instrumentos, nem de jure nem de facto, mas que, 
pelo contrário, os reforce para que protejam mais eficazmente, e o mais rapidamente 
possível, as empresas europeias, seja qual for a sua dimensão, contra as práticas 
comerciais ilegais ou desleais;

23. Recorda a necessidade de recorrer, sempre que as circunstâncias o justifiquem, aos 
instrumentos de defesa comercial contra países terceiros que não respeitem as regras do 
comércio internacional ou os acordos de comércio livre celebrados com a União;

24. Regozija-se com a proposta de regulamento que visa o exercício dos direitos da União 
para a aplicação e o cumprimento das normas do comércio internacional; considera que 
uma melhor capacidade de reação em prol da aplicação dos nossos direitos deverá 
restaurar a nossa credibilidade e reequilibrar as nossas relações comerciais;

25. Lamenta a proteção insuficiente dos direitos de propriedade intelectual no território de 
certos parceiros comerciais e deplora a falta de meios concretos disponibilizados às 
empresas europeias, nomeadamente às PME, para combater eficazmente as violações 
destes direitos; exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a cooperação 
aduaneira na União e com os países terceiros no âmbito das apreensões de produtos de 
contrafação e a simplificarem os procedimentos aduaneiros; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que cooperem mais estreitamente com os países terceiros sobre as 
questões relativas aos direitos de autor e sobre a concessão de licenças;

26. Recorda à Comissão que o baixo nível dos salários e da proteção ambiental continua a ser 
um elemento muito importante da concorrência internacional e que é urgente visar uma 
harmonização por cima destas normas para que a União se possa realmente 
reindustrializar; por conseguinte, solicita à Comissão que negociar compromissos 
vinculativos em matéria de direitos laborais e de proteção ambiental nos ACL com países 
terceiros; solicita igualmente à Comissão que desenvolva sistemas obrigatórios de 
rastreabilidade dos produtos que provem a sua conformidade com as normas 
internacionais em matéria de direitos laborais e de proteção ambiental;
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27. Exorta a União a valorizar a sua produção industrial fornecendo informações mais exatas 
aos consumidores, tornando obrigatória a menção da origem dos produtos da União e dos 
produtos importados de países terceiros e fazendo respeitar as indicações geográficas dos 
produtos alimentares europeus nos países terceiros;

28. Solicita que todos os produtos importados de países terceiros respeitem as normas 
ambientais, sanitárias e sociais aplicadas pela UE e defendidas no mercado mundial, de 
forma a preservar os produtores industriais europeus da concorrência desleal.
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