
PA\887511PT.doc PE478.541v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2011/2288(INI)

19.12.2011

PROJETO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a atractividade do investimento na Europa
(2011/2288(INI))

Relator de parecer: Michael Theurer



PE478.541v01-00 2/3 PA\887511PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\887511PT.doc 3/3 PE478.541v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o facto de, em 2011, o número de empresas que procuraram investir na 
Europa tenha aumentado 5%, apesar de o número médio de novos empregos criados por 
cada projecto de investimento tenha permanecido inalterado;

2. Realça a necessidade de harmonizar e simplificar os regulamentos e as regras orçamentais 
e fiscais, a fim de assegurar a concorrência livre e justa, a protecção das patentes, e a 
simplificação do acesso dos investidores ao mercado da UE;

3. Considera que, no futuro, a capacidade de atracção da UE reside na manutenção da sua 
reputação de qualidade e especialização, bem como de ter uma mão de obra qualificada, 
reduzindo em simultâneo os custos das empresas;

4. Insiste em que, para atrair mais investimentos, é necessário a UE:

a) tornar-se líder nas novas formas de tecnologia económica, como as economias digitais 
e sustentáveis, as tecnologias facilitadoras essenciais e as energias renováveis;

b) investir e apoiar as empresas inovadoras a tornarem-se bem sucedidas numa 
perspectiva comercial;

c) lançar projectos de infraestruturas urbanas, incluindo as infraestruturas digitais, em 
todas as regiões da UE e nos parques empresariais inovadores com incubadoras de 
empresas, de forma a assegurar a transferência de tecnologia e de conhecimentos 
sobretudo para as PME e para os jovens empresários, promovendo sinergias entre 
investigação, educação e inovação;

d) assegurar um abastecimento fiável de energia e de matérias primas de carácter não 
energético para a promoção da UE como base industrial interessante;

5. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa a um programa centrado na 
competitividade das PME, mas reafirma que a UE deve simplificar o acesso das PME ao 
financiamento, por exemplo, através da estruturação do sistema de capital de risco eficaz 
da UE e do reforço do papel das sociedades de participações privadas no financiamento do 
crescimento empresarial a longo prazo.


