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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção 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 a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a avaliação 
intercalar da política industrial (COM(2007)0374) e salienta que um sector industrial 
próspero é essencial para a realização dos objectivos de Lisboa;

2. Reconhece que o sector se depara com um futuro difícil, devido à globalização, ao 
desenvolvimento tecnológico e ao ambiente;

3. Considera que um mercado interno aberto e competitivo a nível dos serviços e da 
indústria contribui para o potencial de inovação do sector e melhora a sua 
competitividade; entende que a política da concorrência é fundamental para garantir que 
os consumidores beneficiem de um mercado europeu aberto;

4. Lamenta a fraca ligação entre a política industrial da UE e a dos Estados-Membros e 
solicita à Comissão e aos Estados-Membros que envidem esforços para tornar esta 
ligação mais forte;

5. Sublinha a importância de um regime eficaz de adjudicação de contratos públicos para a 
competitividade da indústria europeia; considera que os contratos públicos pré-comerciais 
constituem um instrumento importante para melhorar a capacidade de inovação das 
empresas europeias; exorta os Estados-Membros a reverem as suas políticas de 
adjudicação de contratos públicos nesta perspectiva e solicita à Comissão que promova a 
partilha de melhores práticas neste domínio;

6. Congratula-se com a iniciativa da Comissão em prol dos mercados-piloto e apoia o seu 
objectivo de promover condições favoráveis à emergência de mercados de produtos e 
serviços inovadores em domínios específicos de elevado valor para a sociedade; insta a 
Comissão a demonstrar o seu empenhamento numa melhor regulamentação neste 
domínio e adverte contra o favorecimento de soluções tecnológicas específicas em 
detrimento de outras;

7. Regista com apreço as proposta da Comissão sobre a consolidação do mercado europeu 
dos equipamentos de defesa e a melhoria da competitividade global do sector da defesa 
da UE;

8. Recorda a importância que assume a iniciativa de criar uma "Lei das pequenas empresas" 
a nível europeu, em particular como oportunidade para reduzir, através de isenções, os 
encargos decorrentes da regulamentação suportados pelas PME e solicita à Comissão 
que, em todas as suas iniciativas no sector industrial, tenha sistematicamente em conta as 
PME, dado que estas desempenham um papel determinante em termos de 
desenvolvimento e emprego; 
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9. Salienta a importância de preservar uma indústria europeia pujante através da política de 
concorrência e dos mercados abertos, e manifesta o desejo de que seja ponderada a 
adaptação do quadro regulamentar europeu e das regras e normas internacionais 
aplicáveis às trocas comerciais, para que seja possível promover condições de 
concorrência equitativas à escala internacional;

10. Acolhe favoravelmente os grupos de parceria criados pela Comissão, como CARS 21 e o 
Grupo de Alto Nível para os Têxteis; considera que estes grupos constituem fóruns 
importantes para o reforço da política industrial da UE;

11. Recorda que uma política ambiciosa em matéria de direitos de propriedade intelectual 
constitui um elemento-chave da competitividade das empresas industriais, em particular 
das PME, e que, por conseguinte, é fundamental que se procure lograr um acordo sobre a 
patente comunitária e um sistema de resolução de litígios em matéria de patentes a nível 
da UE, bem como intensificar os esforços dos serviços no combate à contrafacção;

12. Apoia o programa em curso da Comissão destinado a simplificar e melhorar o quadro 
regulamentar e a reduzir os encargos administrativos;

13. Recorda a importância de sistemas modernos de normalização e encoraja a Comissão a 
acelerar a aplicação de novas regras de abordagem, respeitando as necessidades das PME 
e reforçando a participação dos seus representantes;

14. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta de directiva tendo em vista criar uma 
matéria colectável comum consolidada de imposto sobre as sociedades entre os 
Estados-Membros que acolham favoravelmente essa iniciativa;

15. Manifesta a sua séria preocupação com o futuro a longo prazo do sector farmacêutico e, 
em particular, com a fragilidade da investigação e do desenvolvimento europeus, bem 
como com a inexistência de um mercado único com um funcionamento eficaz neste 
sector; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se ocupem desta questão 
urgentemente;

16. Apela à elaboração de uma política industrial sustentável que estimule particularmente a 
inovação ecológica e tenha em conta as alterações climáticas que afectam o planeta; 
incentiva as empresas a aproveitarem as oportunidades que oferecem os mercados das 
novas tecnologias e a centrarem os seus esforços, por um lado, na redução das emissões 
de CO2 e das poluições locais e, por outro, na melhoria da eficiência energética, 
acompanhada por medidas destinadas a promover fontes de energia renováveis e 
assegurar uma utilização segura e sustentável dos recursos naturais;

17. Sublinha a urgência de criar um mercado de capital de risco a nível da UE, suprimindo os 
actuais obstáculos regulamentares e fiscais aos investimentos de capital de risco nas 
pequenas empresas mais inovadoras da Europa;

18. Encoraja a Comissão a intensificar a sua supervisão do mercado a nível da cadeia de 
abastecimento de produtos industriais e de consumo, incluindo os distribuidores e 
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retalhistas a jusante, de modo a assegurar a existência de condições de concorrência em 
todas as fases da cadeia de abastecimento;

19. Acolhe favoravelmente a importante contribuição da política de coesão para assegurar a 
concorrência no sector industrial e exorta os Estados-Membros a concentrarem ainda 
mais os seus investimentos, no âmbito do Fundo Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento e do Fundo Social Europeu, em domínios que promovam o crescimento 
do capital humano, a investigação, a inovação, o espírito empresarial e o auxílio às 
pequenas e médias empresas;

20. Apoia a Comissão nos seus esforços para submeter todas as novas propostas legislativas a 
uma avaliação de impacto intensa e rigorosa, destinada, em particular, a verificar se as 
mesmas têm consequências negativas para o funcionamento do mercado interno ou para a 
competitividade da indústria europeia; solicita à Comissão que, especialmente nas 
propostas legislativas relativas à protecção dos consumidores, ao clima e ao ambiente, 
tenha em conta a competitividade, objectivo prioritário da Estratégia de Lisboa.
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