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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o comércio constitui uma das pedras angulares de uma política industrial 
europeia bem sucedida e solicita, portanto, que os futuros acordos comerciais multilaterais 
e bilaterais formem uma parte coerente da estratégia industrial baseada na concorrência 
leal à escala global e na plena reciprocidade;

2. Entende haver necessidade de uma nova política comercial europeia que promova a 
continuidade da produção na Europa e não incentive as empresas a deslocalizarem-se; 
entende que os acordos comerciais com parceiros externos devem ter em conta a 
competitividade da indústria europeia, das PME e do sector agrícola e da produção 
alimentar;

3. Considera que a coerência das dimensões interna e externa da política industrial tem de 
ser continuamente reforçada, de modo a assegurar previsibilidade regulatória, estabilidade 
e condições equitativas de concorrência para a indústria europeia, tanto no mercado 
interno como externo;

4. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a desenvolverem um ambiente favorável e 
incentivador do surgimento de empresas e do intercâmbio de jovens empreendedores, e a 
criarem as condições para a internacionalização das PME europeias, bem como para o 
reforço da sua competitividade e do seu desenvolvimento, numa perspectiva de proteger a 
sua posição contra a concorrência desleal;

5. Salienta a importância da disponibilidade de matérias-primas com vista ao 
desenvolvimento e à competitividade da indústria europeia; solicita por isso à Comissão
que apresente uma estratégia ambiciosa e alargada para a Europa no âmbito das matérias-
primas, nela incluindo medidas concretas para melhorar o acesso às matérias-primas, quer 
no mercado interno quer externo;

6. Sublinha a importância do comércio da energia e da disponibilidade de fontes de energia, 
e da necessidade de aplicar o princípio da reciprocidade aquando da liberalização dos 
mercados da energia, a fim de salvaguardar os interesses dos consumidores e o sector 
energético da Europa.


