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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção 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. Sublinha que a pandemia de COVID-19 teve um impacto grave na economia europeia e 
mundial, tanto em termos de finanças públicas como da capacidade do setor privado 
para oferecer oportunidades de emprego e investir recursos em ativos ou inovações; 
salienta que ela também causou atrasos, tanto no fabrico como nas adaptações 
obrigatórias decorrentes da legislação; conclui, além disso, que a pandemia demonstrou 
a dependência da UE em certas cadeias de valor estratégicas; considera que a Comissão 
deve ponderar a adoção de medidas, nomeadamente através de políticas de governação, 
que assegurem o bom funcionamento do mercado único e a resiliência e autonomia dos 
setores estratégicos da indústria europeia;

2. Prevê, portanto, que a estratégia industrial – preparada antes do surto e publicada numa 
fase precoce da pandemia na Europa – exija uma revisão substancial, a fim de refletir a 
mudança das perspetivas económicas e a nova missão da Comissão: concentrar a 
atenção na transição industrial, no regresso ao crescimento das economias de toda a UE 
e no combate às crescentes divergências, reforçando as economias dos 
Estados-Membros em todos os quadrantes; insta a Comissão a definir esforços 
abrangentes, ambiciosos e sustentáveis em benefício dos cidadãos e das empresas; 
considera que tal requer uma abordagem europeia comum;

3. Sublinha que a Comissão deve imperativamente agir para corrigir as perturbações do 
mercado único; sublinha, além disso, que a estratégia não deve limitar-se a restabelecer 
o mercado único na sua situação anterior, com base na eliminação das perturbações 
ligadas à pandemia de COVID-19; considera que esta política industrial deve também 
proporcionar um desenvolvimento mais resiliente e sustentável, eliminar os obstáculos 
injustificados que subsistem ao mercado único, incluindo nos serviços, e assegurar a 
aplicação efetiva e equitativa das regras do mercado único;

4. Exorta a Comissão a realizar, juntamente com os Estados-Membros, uma análise global 
e intersetorial das economias da UE, a fim de compreender a profundidade do impacto 
da pandemia de COVID-19 e a avaliar a extensão das perturbações nas cadeias de valor 
transfronteiriças; considera que esta é uma base factual essencial para a Comissão emitir 
recomendações atualizadas e determinar as políticas fundamentais que irão reforçar uma 
recuperação coletiva de longo prazo do mercado único e sem deixar ninguém para trás;

5. Considera que, com base nesta base factual abrangente, a nova estratégia industrial da 
Comissão deve dar prioridade à recuperação económica sustentável e equitativa, às 
transições digital e ecológica e ao bem-estar e às oportunidades dos cidadãos e 
consumidores, a fim de sublinhar assim o compromisso comum de reconstruir e reforçar 
a resiliência do mercado único e da indústria europeia e proporcionar benefícios a todos 
os Estados-Membros e aos seus cidadãos e empresas; insta a Comissão a prestar 
especial atenção aos princípios de «legislar melhor», incluindo a avaliação específica 
das propostas da Comissão para analisar o respeito pela proporcionalidade, de modo a 
garantir que todos os esforços apoiem o desenvolvimento de um mercado único forte; 
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recorda, a este respeito, o princípio do «um por um», aprovado pela Comissão para 
reduzir a burocracia;

6. Salienta que é fundamental reforçar a resiliência dos ecossistemas industriais do 
mercado único, o que exige um quadro legislativo ambicioso, incluindo a abordagem 
dos quadros da concorrência e dos auxílios estatais; acolhe favoravelmente os 14 
ecossistemas identificados pela Comissão e a necessidade de reorientar algumas das 
suas atividades críticas para o mercado interno, o que deverá contribuir para 
impulsionar a resiliência da indústria europeia, reforçar a sua autonomia e reduzir a 
dependência em relação a países terceiros;

7. Recorda que, durante a pandemia de COVID-19, diversos setores estratégicos – como 
os setores da alimentação, dos produtos farmacêuticos e da saúde, bem como as 
respetivas cadeias de abastecimento – sofreram perturbações significativas, o que forçou 
os produtores e transformadores a identificar novos fornecedores e a encontrar saídas de 
mercado alternativas; sublinha que só após uma avaliação de impacto aprofundada é 
que uma estratégia industrial revista deve impulsionar as alterações necessárias de 
forma justa e sustentável, a fim de evitar o colapso futuro das cadeias de 
aprovisionamento e as suspensões da produção em setores críticos, em resultado das 
deslocalizações, e ainda para garantir que – em caso duma nova crise – a UE já não 
depende da importação de bens e medicamentos essenciais de países terceiros, 
garantindo simultaneamente a competitividade da economia da UE;

8. Insta a Comissão a integrar mecanismos que nivelem os custos da produção industrial 
sustentável da UE na nova estratégia industrial, assegurando a competitividade da 
indústria da UE no mercado mundial;

9. Salienta que a competitividade industrial da UE depende não só do bom funcionamento 
das cadeias de abastecimento e da livre circulação de mercadorias, mas sobretudo de um 
mercado único dos serviços plenamente operacional; recorda o atual processo de 
«servitização» da indústria; sublinha que a Comissão tem de ponderar a forma de 
aprofundar o mercado único dos serviços transfronteiras como parte de qualquer 
conjunto de prioridades revisto, dado o seu potencial comprovado para impulsionar a 
competitividade e o crescimento em toda a UE; insta a Comissão a abordar os atuais 
obstáculos regulamentares e não regulamentares injustificados ao mercado interno, por 
vezes, decorrentes de regras nacionais restritivas e complexas, de capacidades 
administrativas limitadas e da transposição imperfeita das regras da UE, bem como da 
sua execução inadequada, mantendo simultaneamente um elevado nível de proteção dos 
consumidores; salienta a importância duma governação mais flexível e transparente 
para uma maior integração do mercado interno e da sua indústria através de melhores 
instrumentos de acompanhamento, desempenho e administração pública em linha, 
nomeadamente o Painel de Avaliação do Mercado Interno, uma rede SOLVIT reforçada 
e o portal digital;

10. Sublinha a importância de a Europa se tornar um modelo global de sustentabilidade – 
que é fundamental para a elaboração de planos destinados a desenvolver a indústria 
europeia – e salienta a necessidade de fazer avançar a economia circular e de estimular a 
produção sustentável, oferecendo incentivos à inovação; recorda que uma transição 
bem-sucedida para um mercado único mais sustentável exige um maior nível de 
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confiança entre os Estados-Membros; considera que uma nova estratégia industrial deve 
concentrar-se, nomeadamente, na criação e desenvolvimento de indústrias ecológicas, 
em conformidade com o Novo Pacto Ecológico; sublinha a necessidade de reforçar a 
indústria europeia, a fim de apoiar o desenvolvimento de mercados novos e 
harmonizados para a realização da economia circular; salienta a importância do 
mercado interno na reutilização das matérias-primas primárias e secundárias, em plena 
conformidade com a legislação aplicável;

11. Recorda, a este respeito, as conclusões do Conselho Europeu de 12 de dezembro de 
2019, salientando a necessidade de estabelecer um quadro de ações que beneficie todos 
os Estados-Membros e especificando que toda a legislação e políticas pertinentes da UE 
devem ser coerentes com o objetivo da neutralidade climática e contribuir para o 
mesmo, respeitando simultaneamente a competitividade da UE; solicita, por isso, 
instrumentos, incentivos e investimentos adequados para assegurar uma transição justa e 
eficaz em termos de custos; considera que este quadro deve ter em conta as diferentes 
circunstâncias nacionais e os diferentes pontos de partida; salienta que a estratégia 
industrial revista deve contribuir para um mercado interno mais sustentável, tendo 
simultaneamente em conta a necessidade de reforçar a proteção dos consumidores;

12. Sublinha que um setor público sólido, a par de uma indústria próspera, pode contribuir 
ativamente – com investimentos e desenvolvimento de infraestruturas industriais – para 
facilitar a necessária transformação da economia e da sociedade da UE, o que também é 
exigido pelos objetivos do Pacto Ecológico Europeu; reconhece, neste contexto, que a 
maior parte dos setores público e privado enfrentará restrições financeiras significativas 
nos próximos anos; salienta, além disso, que a transformação será intensiva em termos 
de capital e deve refletir as restrições em matéria de investimento que a indústria 
enfrenta, bem como as restrições adicionais dos orçamentos dos Estados-Membros 
resultantes da pandemia de COVID-19; incentiva, portanto, a Comissão a encetar um 
diálogo ativo e aberto com todos os setores industriais e partes interessadas pertinentes, 
assegurando que as alterações à nova legislação não tenham um impacto negativo no 
mercado único; manifesta a sua preocupação com as desigualdades no ritmo de 
desenvolvimento, em particular, nas regiões menos desenvolvidas da UE, onde a 
concretização da transformação exige ações muito mais significativas; insta a Comissão 
a adotar um modelo que integre a flexibilidade e o apoio na sua estratégia industrial 
revista, a fim de garantir que ninguém fica para trás; recorda, neste contexto, que o 
compromisso e a abordagem da Europa descritos em pormenor no Plano de 
Recuperação da Europa da Comissão é um meio de facilitar ainda mais a consecução 
dos objetivos gerais da UE;

13. Salienta a importância da digitalização da indústria da UE, nomeadamente na 
verificação dos materiais de entrada industriais, antes de estes entrarem no mercado 
interno; sublinha que as novas tecnologias – como a inteligência artificial (IA), a 
Internet das coisas e a robótica – desempenham um papel importante, proporcional ao 
seu potencial para contribuir para o desenvolvimento de processos e inovações 
industriais, oferecendo benefícios aos consumidores através de produtos e serviços 
inovadores e às empresas através de um desempenho otimizado; insta, portanto, a 
Comissão a implantar um mercado único digital e de dados europeu, a fim de facilitar as 
oportunidades transfronteiras para as empresas e os cidadãos em toda a UE, bem como a 
investir significativamente em redes de alta velocidade resilientes, seguras e disponíveis 
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em todas as regiões, nos domínios da IA, da economia dos dados e da produção 
inteligente e em 3D; sublinha, além disso, que a política industrial deve ter em conta o 
quadro jurídico da União em matéria de segurança e responsabilidade dos consumidores 
e deve, em devido tempo, adaptar-se à evolução tecnológica, a fim de assegurar um 
elevado nível de proteção dos consumidores, a confiança nas novas tecnologias e a 
segurança jurídica para as empresas;

14. Destaca o importante papel desempenhado pela contratação pública na definição da 
indústria europeia e que pode ajudar a promover os mercados de produtos inovadores e 
sustentáveis, nomeadamente através do incentivo proporcionado pelo atual quadro 
voluntário de contratos públicos ecológicos; considera que os benefícios das políticas 
em matéria de contratação pública podem ser prestados ainda melhor se a legislação 
pertinente for corretamente aplicada, harmonizada e simplificada; incentiva a Comissão 
a realizar uma análise aprofundada sobre a forma como a assimilação de critérios 
sociais e ambientais com critérios económicos pode beneficiar o quadro europeu de 
contratação pública, dando especial atenção à eficiência da utilização do dinheiro dos 
contribuintes, ao nível de aumento da participação das PME e ao impacto nos 
investimentos estratégicos; salienta que o mercado europeu de contratos públicos 
oferece oportunidades significativas às empresas localizadas dentro e fora da UE; 
sublinha, portanto, a necessidade de aplicar o princípio da reciprocidade, em particular, 
quando é negada às empresas europeias a igualdade de oportunidades em países 
terceiros; a este respeito, chama a atenção para o Livro Branco da Comissão sobre a 
criação de condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções 
estrangeiras (COM(2020)0253);

15. Considera que as regras que regulam a concorrência na UE devem ser modernizadas, de 
modo a serem adequadas tanto para proteger a integridade do mercado único europeu 
como para o contexto económico global, bem como para apoiar a criação de 
intervenientes europeus capazes de competir com os líderes mundiais, ajudar os 
Estados-Membros a alcançar a liderança tecnológica e bloquear aquisições hostis de 
empresas estratégicas na UE; exorta a Comissão, a título provisório, a assegurar-se de 
que os enquadramentos temporários aprovados para os auxílios estatais não distorcem a 
concorrência no mercado único a médio e longo prazo; considera igualmente importante 
proteger os interesses das PME, das microempresas e das empresas em fase de 
arranque; exorta a Comissão, ao mesmo tempo, a permitir a utilização eficaz dos 
auxílios estatais nos Estados-Membros quando for essencial evitar perturbações 
económicas substanciais; salienta que uma concorrência disfuncional limita as escolhas 
dos consumidores e compromete o seu bem-estar;

16. Salienta que a estratégia industrial deve apoiar o princípio do comércio livre, justo e 
sustentável e o compromisso da UE de trabalhar com os nossos parceiros mundiais na 
reforma do sistema comercial multilateral; exorta a Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, promovendo ao mesmo tempo a emergência de 
líderes mundiais da Europa;

17. Salienta que o grau elevado das divergências relativamente aos controlos dos produtos 
de países terceiros, aos procedimentos aduaneiros e às políticas de sanções nos pontos 
de entrada da UE na união aduaneira provoca, com frequência, não só distorções dos 
fluxos comerciais e das cadeias de abastecimento, como também riscos significativos 



AD\1211701PT.docx 7/9 PE652.383v02-00

PT

para a saúde e a segurança dos consumidores no mercado único; insiste em que a 
Comissão assegure que os controlos aduaneiros em toda a UE sigam as mesmas normas, 
através de um mecanismo de controlo aduaneiro direto e unificado, em coordenação 
com os Estados-Membros e no pleno respeito do princípio da subsidiariedade;

18. Recorda que muitos setores – nomeadamente a engenharia mecânica, a logística, a 
alimentação, os produtos farmacêuticos, os dispositivos médicos, a indústria automóvel 
e a aviação – são fundamentais para a economia europeia e que a Europa deve manter a 
sua liderança nos mesmos; recorda ainda que estes setores sofrem uma pressão 
constante decorrente de muitas das transformações esperadas na economia futura e 
foram profundamente afetados pelo impacto da pandemia de COVID-19; considera que 
a estratégia industrial revista deve prever medidas específicas para estes setores – 
nomeadamente o setor da aviação e o automóvel – incluindo um apoio financeiro 
adequado; considera que para o setor automóvel, em particular, são necessárias medidas 
para: estimular a procura de veículos como parte da remoção dos modelos mais antigos 
das estradas em toda a UE – substituindo-os por modelos com baixo nível de emissões 
ou emissões nulas através de sistemas de resgate e substituição; eliminar quaisquer 
obstáculos às inovações no mercado através do desbloqueio da homologação e do 
registo dos veículos de ponta; e investir em infraestruturas orientadas para o futuro, 
como os postos de carregamento e abastecimento de combustível; considera que essas 
medidas podem aumentar a confiança dos consumidores na qualidade dos produtos 
adquiridos e fabricados no mercado interno e reforçar a economia da UE; insta a 
Comissão a ponderar o adiamento da aplicação da legislação cuja aplicação poderia ter 
sido afetada pela crise da COVID-19;

19. Salienta a importância das medidas e dos canais de informação para ajudar as pequenas, 
micro e médias empresas e as empresas em fase de arranque a procederem eficazmente 
à digitalização e a avançarem no sentido da «indústria 4.0»; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a oferecerem apoio às empresas em fase de arranque e às PME 
através de compromissos financeiros adicionais para o Programa do Mercado Único e 
os polos de inovação digital, que lhes permitirão desenvolver e implantar os seus 
produtos e assim concretizar plenamente o seu potencial de crescimento e emprego na 
Europa, nomeadamente através da criação de cadeias de valor europeias em 
consonância com objetivos sustentáveis; salienta a importância da coordenação com 
outros agentes importantes a nível mundial nas tecnologias emergentes, o que criaria 
uma abordagem globalmente compatível que permitisse a expansão livre das empresas 
europeias, incluindo as PME, nos mercados mundiais e não apenas nos mercados 
europeus;

20. Considera que os projetos com apoio europeu desempenham um papel fundamental no 
reforço das diferentes dimensões do mercado interno, tendo em conta a sua dimensão e 
utilização significativas do financiamento; reconhece, a este respeito, a importância de 
criar novas parcerias em domínios estratégicos – como a Aliança Europeia para as 
Baterias (EBA) – para reconstruir cadeias de abastecimento sustentáveis na Europa.
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