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Alteração 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Salienta que a pandemia de 
COVID-19 alterou os fundamentos da 
economia europeia, tanto em termos de 
finanças públicas como da capacidade do 
setor privado de proporcionar 
oportunidades de emprego e de investir 
recursos em ativos ou inovações; que 
provocou igualmente atrasos tanto na 
indústria transformadora como em 
adaptações obrigatórias decorrentes da 
legislação; que, além disso, demonstrou a 
dependência da UE face a determinadas 
cadeias de valor estratégicas;

Or. en

Alteração 2
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da 
Comissão Von Der Leyen: regresso das 
economias da UE ao crescimento e 
reforço de todas as economias, tanto a 
norte como a sul e a leste como a oeste, 
para benefício dos cidadãos e das 
empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir os desafios adicionais que 
se colocam à necessidade – mais urgente 
do que nunca – de orientar as nossas 
economias e indústrias para uma via mais 
resiliente e sustentável, alinhada com os 
objetivos ambientais e climáticos da UE; 
recorda que o Parlamento Europeu 
declarou na sua resolução de 12 de maio 
de 20201-A que todas as medidas de 
recuperação devem ser financiadas em 
complemento das políticas atuais e 
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futuras da UE e não devem afetar as 
nossas prioridades e objetivos estratégicos 
a longo prazo;

__________________
1-A RESOLUÇÃO do Parlamento Europeu 
sobre o novo quadro financeiro 
plurianual, os recursos próprios e o plano 
de recuperação (2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_PT.pdf

Or. en

Alteração 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento e reforço de todas as 
economias, tanto a norte como a sul e a 
leste como a oeste, para benefício dos 
cidadãos e das empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais a nível europeu e mundial e 
a nova missão da Comissão Von Der 
Leyen: regresso das economias da UE ao 
crescimento, reforço das economias dos 
Estados-Membros, tanto a norte como a 
sul e a leste como a oeste, para benefício 
dos cidadãos e das empresas, e 
consideração de mecanismos que 
assegurem a resiliência e a autonomia 
estratégica das indústrias europeias, bem 
como o bom funcionamento do mercado 
único;

Or. en

Alteração 4
Arba Kokalari
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da 
pandemia na Europa, exigirá uma revisão 
substancial, a fim de refletir a mudança 
dos aspetos fundamentais e a nova missão 
da Comissão Von Der Leyen: regresso das 
economias da UE ao crescimento e 
reforço de todas as economias, tanto a 
norte como a sul e a leste como a oeste, 
para benefício dos cidadãos e das 
empresas;

1. Insta a Comissão a rever se a 
estratégia industrial deve ser adaptada à 
luz da crise da COVID-19 e das suas 
graves implicações para a economia 
europeia;

Or. en

Alteração 5
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento e reforço de todas as 
economias, tanto a norte como a sul e a 
leste como a oeste, para benefício dos 
cidadãos e das empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento sustentável e inclusivo, 
combatendo as desigualdades entre as 
zonas urbanas e rurais, entre empregos 
bem remunerados e empregos precários, 
entre norte e sul e leste e oeste, para 
benefício dos cidadãos e das empresas;

Or. en
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Alteração 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da 
Comissão Von Der Leyen: regresso das 
economias da UE ao crescimento e 
reforço de todas as economias, tanto a 
norte como a sul e a leste como a oeste, 
para benefício dos cidadãos e das 
empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e as novas missões da 
Comissão: nomeadamente que as 
transições digital e ambiental devem estar 
no cerne de todas as estratégias da União 
até 2050; insta a Comissão, neste 
contexto, a definir uma estratégia 
industrial abrangente que garanta 
igualmente a autonomia estratégica da 
União;

Or. en

Alteração 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento e reforço de todas as 
economias, tanto a norte como a sul e a 
leste como a oeste, para benefício dos 
cidadãos e das empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento e reforço de todas as 
economias através da conclusão das 
cadeias de valor na indústria 
transformadora, tanto a norte como a sul e 
a leste como a oeste, para benefício dos 
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cidadãos e das empresas;

Or. en

Alteração 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da 
Comissão Von Der Leyen: regresso das 
economias da UE ao crescimento e reforço 
de todas as economias, tanto a norte como 
a sul e a leste como a oeste, para benefício 
dos cidadãos e das empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais; Insta a Comissão a 
desenvolver estratégias realistas para o 
regresso das economias da UE ao 
crescimento e, consequentemente, ao 
reforço de todas as economias, para 
benefício dos cidadãos e das empresas; 
salienta que o Pacto Ecológico é uma 
abordagem inapropriada e incomportável 
para o efeito;

Or. en

Alteração 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão 
substancial, a fim de refletir a mudança dos 
aspetos fundamentais e a nova missão da 
Comissão Von Der Leyen: regresso das 

1. Espera, por conseguinte, 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 dos 
aspetos fundamentais e a nova missão da 
Comissão Von Der Leyen: regresso das 
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economias da UE ao crescimento e reforço 
de todas as economias, tanto a norte como 
a sul e a leste como a oeste, para benefício 
dos cidadãos e das empresas;

economias da UE ao crescimento e reforço 
de todas as economias, tanto a norte como 
a sul e a leste como a oeste, para benefício 
dos cidadãos e das empresas;

Or. en

Alteração 10
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento e reforço de todas as 
economias, tanto a norte como a sul e a 
leste como a oeste, para benefício dos 
cidadãos e das empresas;

1. Reconhece que a estratégia 
industrial, preparada antes do surto e 
publicada numa fase precoce da pandemia 
na Europa, exigirá uma revisão substancial, 
a fim de refletir a mudança dos aspetos 
fundamentais e a nova missão da Comissão 
Von Der Leyen: regresso das economias da 
UE ao crescimento e reforço de todas as 
economias, tanto a norte como a sul e a 
leste como a oeste, para benefício dos 
cidadãos e das empresas, e considera que 
para tal é necessária uma abordagem 
europeia comum;

Or. en

Alteração 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta vigorosa e decisivamente 
que essa revisão deve ser feita de acordo 
com uma mudança decisiva na perspetiva 
política de base e não pode implicar a 
manutenção, e muito menos o reforço, de 
atos legislativos anteriores, como um 
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mercado único indivisível ou um comércio 
livre global, que proíbam os entraves aos 
fluxos transfronteiriços e a abertura de 
contratos públicos; sublinha que estes 
objetivos contradizem essencialmente os 
objetivos ainda delineados de 
desenvolvimento de indústrias autónomas 
nacionais através da promoção e apoio 
públicos, ou da promoção da emergência 
de líderes europeus a nível mundial;

Or. en

Alteração 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que a Comissão deve 
agir para remediar as perturbações do 
mercado único que afetaram as indústrias 
em toda a União Europeia, devido às 
medidas tomadas pelos Estados-Membros 
para proteger os seus cidadãos; insta a 
Comissão a ponderar a forma de garantir 
o pleno funcionamento do mercado único, 
mesmo em situações de emergência: 
congratula-se, a este respeito, com os 
instrumentos de apoio à solvência 
apresentados pela Comissão como parte 
do pacote Next Generation EU, que se 
destina a combater as distorções do 
mercado causadas pela crise;

Or. en

Alteração 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que as políticas 
industriais da UE devem fornecer os 
instrumentos para restabelecer 
plenamente o funcionamento do mercado 
único prévio à COVID-19, eliminando os 
obstáculos injustificados que subsistam, 
incluindo nos serviços, e assegurando a 
implementação, aplicação e cumprimento 
efetivos e justos das regras do mercado 
único;

Or. en

Alteração 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta ainda que os princípios do 
comércio livre, da livre circulação de 
agentes económicos, do liberalismo 
económico, do abandono do planeamento, 
da eliminação do protecionismo e da 
preservação dos interesses internos, da 
promoção do crescimento económico e da 
procura dos preços mais baixos são 
precisamente o que levou ao 
desmantelamento da indústria europeia, 
no qual se perseguiu o lucro sem ter em 
conta os interesses nacionais dos Estados-
Membros e dos cidadãos; sublinha de 
forma crítica o papel das políticas da 
Comissão na aplicação desses princípios, 
a despeito de evidentes, consistentes e 
persistentes efeitos industriais, sociais e 
políticos negativos;

Or. en
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Alteração 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Sublinha que qualquer estratégia 
revista, para ter alguma hipótese de 
sucesso, deve abdicar destes princípios e 
centrar-se em colocar a economia ao 
serviço das nações e das pessoas, 
permitindo aos Estados-Membros 
impulsionar o equipamento industrial, 
cujos processos e capital estejam 
localizados no seu território, dando-lhes 
um controlo efetivo sobre a circulação de 
capitais, bens, pessoas e serviços, visando 
a autonomia e a resiliência em todos os 
domínios, protegendo os cidadãos, as 
empresas e as economias europeias de 
futuras crises e construindo atores 
europeus de peso a nível mundial para 
fins de concorrência externa e não 
interna;

Or. en

Alteração 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19 e avaliar a 
amplitude das perturbações nas cadeias 
de valor transfronteiriças; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
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fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único;

Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único;

Or. en

Alteração 17
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único;

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva ecológica e 
socialmente justa a longo prazo do 
mercado único;

Or. en

Alteração 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das 

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial, a fim de 



AM\1207130PT.docx 13/70 PE652.522v02-00

PT

economias da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único;

compreender as especificidades dos 
impactos decorrentes da pandemia de 
COVID-19; entende que se trata de uma 
base factual essencial para a Comissão 
emitir recomendações atualizadas e 
determinar as políticas fundamentais que 
irão permitir reforçar a recuperação 
coletiva a longo prazo do mercado único;

Or. en

Alteração 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único;

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único, a fim de reduzir a 
dependência das importações de países 
terceiros;

Or. en

Alteração 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único;

2. Exorta a Comissão a proceder, em 
conjunto com os Estados-Membros, a uma 
análise global e intersetorial das economias 
da UE, a fim de compreender a 
profundidade dos impactos decorrentes da 
pandemia de COVID-19; entende que se 
trata de uma base factual essencial para a 
Comissão emitir recomendações 
atualizadas e determinar as políticas 
fundamentais que irão permitir reforçar a 
recuperação coletiva a longo prazo do 
mercado único; congratula-se com os 
catorze ecossistemas industriais coerentes 
identificados pela Comissão, cuja 
independência estratégica deve ser 
garantida;

Or. en

Alteração 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e 
proporcionar benefícios a todos os Estados-
Membros e aos seus cidadãos;

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação sustentável e justa, às 
transições digitais e ecológicas, ao bem-
estar dos cidadãos e aos direitos dos 
consumidores, bem como às necessidades 
das empresas, incluindo as PME, as 
microempresas e as empresas em fase de 
arranque, a fim de sublinhar o 
compromisso comum de reforçar a 
resiliência do mercado único e 
proporcionar benefícios a todos os Estados-
Membros e aos seus cidadãos;
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Or. en

Alteração 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e 
proporcionar benefícios a todos os 
Estados-Membros e aos seus cidadãos;

3. Considera que a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos; salienta 
que garantir o rápido regresso a um 
mercado interno plenamente operacional 
é uma condição prévia para a 
recuperação e sublinha o compromisso 
comum de reconstruir o mercado único em 
benefício das empresas e dos cidadãos 
europeus;

Or. en

Alteração 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos;

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e as indústrias 
e proporcionar benefícios e apoio 
financeiro a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos;

Or. en
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Alteração 24
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos;

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
a uma recuperação económica ecológica e 
socialmente justa e ao bem-estar e às 
oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos;

Or. en

Alteração 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos;

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos; insta a Comissão a 
alargar a aplicação do «teste de 
proporcionalidade», a fim de garantir que 
todos os esforços, a todos os níveis, 
apoiem o desenvolvimento de um mercado 
único forte;

Or. en
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Alteração 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos;

3. Considera que, com base na 
abrangente base factual, a nova estratégia 
industrial da Comissão deve dar prioridade 
à recuperação económica e ao bem-estar e 
às oportunidades dos cidadãos, a fim de 
sublinhar o compromisso comum de 
reconstruir o mercado único e proporcionar 
benefícios a todos os Estados-Membros e 
aos seus cidadãos; considera que qualquer 
legislação ou conjunto de prioridades 
adotados devem ser precedidos de 
avaliações de impacto, nomeadamente 
sobre os custos e encargos potenciais para 
as empresas europeias, e devem respeitar 
o princípio «one-in, one-out» assumido 
pela Presidente Von der Leyen para 
reduzir a burocracia;

Or. en

Alteração 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a nova estratégia 
industrial deve acelerar a transição para 
uma Europa mais ecológica, inovadora, 
inclusiva e soberana, reforçar a sua 
resiliência económica e industrial e dar 
um novo impulso ao mercado único; a 
estratégia deve basear-se na 
diversificação das cadeias de 
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abastecimento através de uma agenda de 
comércio livre ambiciosa e equilibrada, 
na reciprocidade efetiva em matéria de 
contratos públicos com países terceiros, 
na adaptação das regras em matéria de 
concorrência e de auxílios estatais, no 
reforço do rastreio de investimentos 
estrangeiros em setores estratégicos e no 
incentivo à localização de investimentos 
na Europa; salienta a importância de 
uma abordagem coerente no apoio às 
indústrias europeias, em particular às 
PME, e na salvaguarda do emprego na 
Europa, a fim de preservar a integridade 
do mercado único;

Or. en

Alteração 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a concentrar-se 
na produtividade interna na Europa com 
base na investigação e inovação, a fim de 
estabelecer uma autonomia estratégica e 
uma menor dependência de cadeias de 
abastecimento vulneráveis em setores 
fundamentais da indústria, como os 
setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos, dos produtos 
farmacêuticos e da agricultura, 
especialmente em tempos de crise 
mundial, de manter-se competitiva nos 
mercados mundiais e de fornecer aos 
consumidores europeus os bens 
essenciais;

Or. en
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Alteração 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. No contexto da nova estratégia 
industrial, convida a Comissão a rever o 
Acordo de Schengen sobre a livre 
circulação, a fim de assegurar o bom 
funcionamento do mercado único e de 
garantir todas as liberdades de circulação, 
oferecendo as mesmas oportunidades a 
todos os Estados-Membros, incluindo a 
Roménia, a Bulgária, Chipre e a Croácia, 
e eliminando as longas horas de espera 
nas fronteiras Schengen para os cidadãos 
da UE e os produtos da UE;

Or. en

Alteração 30
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que a estratégia 
industrial deve permitir a transição das 
nossas indústrias para uma maior 
sustentabilidade e resiliência, com o 
objetivo global de neutralidade climática 
até 2040; convida a Comissão a definir 
um roteiro com objetivos e requisitos 
setoriais mensuráveis e vinculativos para 
a indústria; salienta que deve ser 
estabelecido um mecanismo de 
acompanhamento sólido, baseado em 
indicadores de desempenho transparentes, 
para avaliar os progressos realizados;

Or. en
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Alteração 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que é fundamental 
reforçar a resiliência dos ecossistemas 
industriais europeus do mercado único, o 
que exige um quadro legislativo 
ambicioso, incluindo a abordagem da 
concorrência, a revisão dos regulamentos 
relativos aos auxílios estatais e a 
promoção da transformação digital;

Or. en

Alteração 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a nova estratégia 
industrial deve permitir a conclusão de 
cadeias de valor em determinadas 
indústrias, a fim de deixar de depender 
das importações de países terceiros, em 
caso de nova crise, e de aumentar a 
competitividade da economia;

Or. en

Alteração 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)



AM\1207130PT.docx 21/70 PE652.522v02-00

PT

Projeto de parecer Alteração

3-B. Considera que a nova estratégia 
industrial deve incidir, em conformidade 
com o Novo Pacto Ecológico, na criação e 
no desenvolvimento de indústrias 
ecológicas, em indústrias que permitam e 
reforcem a redução do dióxido de carbono 
e de outros gases tóxicos e na criação de 
um mercado único para todos os novos 
produtos ecológicos, que só podem provir 
de legislação harmonizada e de normas 
comuns a nível da UE;

Or. en

Alteração 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Congratula-se com os 14 
ecossistemas identificados pela Comissão 
e com a abordagem inclusiva de reunir 
todos os intervenientes de um setor; 
acredita firmemente que a estratégia 
industrial para a Europa, combinada com 
outras políticas, como a política de 
concorrência e a política comercial, 
contribuirá para a soberania e a 
autonomia estratégica europeias;

Or. en

Alteração 35
Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-C. Salienta que a transformação da 
economia e da sociedade da UE, 
necessária para alcançar plenamente os 
objetivos do Pacto Ecológico, será um 
processo longo e dispendioso, que terá de 
ser financiado por uma indústria forte e 
próspera, disposta a contribuir para essa 
transição; por conseguinte, incentiva a 
Comissão a manter um diálogo ativo e 
aberto com todos os setores industriais e 
partes interessadas relevantes, 
assegurando que as mudanças abruptas 
provocadas pela nova legislação não 
tenham um impacto negativo no mercado 
único;

Or. en

Alteração 36
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente 
operacional; sublinha que a Comissão 
deve ponderar a forma de eliminar os 
obstáculos aos serviços transfronteiras no 
contexto de qualquer conjunto revisto de 
prioridades;

Suprimido

Or. en

Alteração 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços e produtos plenamente 
operacional; sublinha que a Comissão deve 
ponderar a forma de aprofundar o 
mercado único no contexto de qualquer 
conjunto revisto de prioridades e abordar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares existentes no mercado 
interno decorrentes de regras nacionais 
restritivas e complexas, de capacidades 
administrativas limitadas e da 
transposição imperfeita das regras da UE, 
bem como da sua aplicação inadequada; 
salienta a importância de uma 
governação mais flexível e transparente 
do mercado interno, com análises 
interpares mais eficazes para identificar e 
resolver obstáculos e incumprimentos, 
melhores ferramentas de monitorização e 
desempenho, como o Painel de Avaliação 
do Mercado Interno, para uma melhor 
reflexão da realidade do mercado e uma 
rede SOLVIT reforçada;

Or. en

Alteração 38
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos 
injustificados aos serviços transfronteiras 
no contexto de qualquer conjunto revisto 
de prioridades, mantendo 
simultaneamente padrões elevados para 
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consumidores e trabalhadores, com 
especial ênfase no reforço, em particular, 
dos direitos dos trabalhadores 
transfronteiriços;

Or. en

Alteração 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente 
operacional; recorda o processo de 
«servitização» em curso na indústria; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades, 
dado o seu potencial bem documentado 
para impulsionar a competitividade e o 
crescimento em toda a UE;

Or. en

Alteração 40
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende não só do bom 
funcionamento das cadeias de 
abastecimento e da livre circulação de 
mercadorias, mas também de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
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qualquer conjunto revisto de prioridades; forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

Or. en

Alteração 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único plenamente operacional; sublinha 
que a Comissão deve ponderar a forma de 
eliminar os obstáculos aos serviços 
transfronteiras – incluindo os obstáculos 
ao emprego transfronteiriços – no 
contexto de qualquer conjunto revisto de 
prioridades;

Or. en

Alteração 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único plenamente operacional; sublinha 
que a Comissão deve ponderar a forma de 
eliminar os obstáculos aos serviços 
transfronteiras no contexto de qualquer 
conjunto revisto de prioridades;
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Or. en

Alteração 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades;

4. Salienta que a competitividade 
industrial da UE depende de um mercado 
único dos serviços plenamente operacional; 
sublinha que a Comissão deve ponderar a 
forma de eliminar os obstáculos aos 
serviços transfronteiras no contexto de 
qualquer conjunto revisto de prioridades e, 
ao mesmo tempo, de reforçar a proteção 
dos consumidores;

Or. en

Alteração 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha que a digitalização das 
indústrias tradicionais afeta as cadeias de 
abastecimento, a indústria 
transformadora e os modelos de serviços, 
o que pode levar à criação de emprego em 
novas indústrias, mas pode também 
perturbar os empregos atuais e conduzir a 
condições de trabalho precárias, uma vez 
que cada vez mais tarefas 
tradicionalmente executadas pelo homem 
são automatizadas e/ou externalizadas; 
insta a Comissão a pôr em prática 
medidas de acompanhamento social em 
benefício de toda a sociedade, para 
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proteger os direitos dos trabalhadores e os 
seus benefícios em termos de segurança 
social e para impedir a exploração digital;

Or. en

Alteração 45
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Entende que os setores industriais 
fundamentais devem ser apoiados com 
estratégias e ações específicas; sublinha a 
necessidade de manter a liderança 
europeia na indústria automóvel e apela a 
um plano da Comissão para o 
relançamento do setor automóvel; solicita 
à Comissão e aos Estados-Membros que 
trabalhem em conjunto nos regimes de 
aquisição e substituição de veículos e em 
quaisquer outras medidas de apoio aos 
consumidores;

Or. en

Alteração 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
recorda, a este respeito, as conclusões do 
Conselho Europeu de 12 de dezembro de 
2019, salientando a necessidade de 

5. Sublinha a importância de a 
Europa se tornar um modelo global de 
sustentabilidade, devendo este ser o foco 
principal no desenvolvimento da indústria 
europeia; recorda, a este respeito, as 
conclusões do Conselho Europeu de 12 de 
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estabelecer um quadro de ações que 
beneficie todos os Estados-Membros;

dezembro de 2019, salientando a 
necessidade de estabelecer um quadro de 
ações que beneficie todos os Estados-
Membros; salienta a necessidade de a 
estratégia industrial revista gerar 
progressos sócio-ecológicos e, para além 
de promover a redução de consumos 
desnecessários, exige uma economia 
totalmente circular, a fim de alcançar a 
neutralidade climática até 2050, de 
reforçar a competitividade económica, 
bem como de preservar o ambiente 
natural; sublinha que um modelo europeu 
de economia circular só pode ser útil se 
existir um mercado comum para a 
reutilização de matérias-primas primárias 
e secundárias;

Or. en

Alteração 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
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;

5. Salienta que o êxito da transição 
digital e ecológica, bem como a 
competitividade europeia no plano 
mundial, exigem um maior nível de 
confiança entre os Estados-Membros e 
uma forte ambição política na conceção e 
aplicação da estratégia industrial; 
sublinha a importância da sustentabilidade, 
fulcral para os planos de desenvolvimento 
da indústria europeia; salienta a 
necessidade de fazer avançar a economia 
circular e de incentivar a produção e o 
consumo sustentáveis, através da redução 
da pegada ecológica e da utilização de 
recursos, proporcionando 
simultaneamente incentivos à inovação; 
recorda, a este respeito, as conclusões do 
Conselho Europeu de 12 de dezembro de 
2019, salientando a necessidade de 
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estabelecer um quadro de ações que 
beneficie todos os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 48
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
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;

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
salienta, por conseguinte, que a política 
industrial deve incluir uma transição 
sócio-ecológica nos diferentes setores da 
economia com planeamento público e 
propriedade pública; 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;

Or. en

Alteração 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
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 

5. Sublinha a importância de uma 
estratégia de sustentabilidade prudente e 
não apressada, que seja fulcral para os 
planos de desenvolvimento da indústria 
europeia e que não ponha em risco a 
competitividade a nível mundial da 
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beneficie todos os Estados-Membros; indústria e das PME europeias;

Or. en

Alteração 50
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
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;

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
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 de 
assegurar que toda a legislação e políticas 
relevantes da UE sejam coerentes com o 
objetivo da neutralidade climática e 
contribuam para a sua realização1-A;
__________________
1-A 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Alteração 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
recorda, a este respeito, as conclusões do 
Conselho Europeu de 12 de dezembro de 

5. Sublinha a importância da 
sustentabilidade, fulcral para os planos de 
desenvolvimento da indústria europeia; 
recorda, a este respeito, as conclusões do 
Conselho Europeu de 12 de dezembro de 
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2019, salientando a necessidade de 
estabelecer um quadro de ações que 
beneficie todos os Estados-Membros;

2019, salientando a necessidade de 
estabelecer um quadro de ações que 
beneficie todos os Estados-Membros e 
englobe instrumentos, incentivos, apoio e 
investimentos adequados para assegurar 
uma transição rentável, justa, bem como 
socialmente equilibrada e justa; considera 
que este quadro deve ter em conta as 
diferentes circunstâncias nacionais em 
termos de pontos de partida;

Or. en

Alteração 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento, 
em especial no que diz respeito aos 
objetivos do Pacto Ecológico; 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; 
exorta veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

6. Salienta que tanto os 
investimentos de recuperação como a 
nova estratégia industrial para a Europa 
devem seguir os imperativos do Pacto 
Ecológico Europeu e o princípio de evitar 
os efeitos negativos da ajuda («do no 
harm»); reconhece que os setores público 
e privado poderão confrontar-se com 
limitações financeiras significativas nos 
próximos anos, o que terá impacto na sua 
capacidade de apoiar um programa de 
investimento, em especial no que diz 
respeito aos objetivos do Pacto Ecológico; 
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; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para 
garantir a prioridade dos objetivos do 
Pacto Ecológico e para que ninguém seja 
deixado para trás;
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Or. en

Alteração 53
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua 
capacidade de apoiar um programa de 
investimento, em especial no que diz 
respeito aos objetivos do Pacto Ecológico; 
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; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos e salienta, nesse contexto, a 
necessidade de o «Plano de Recuperação 
da Europa»1-A da Comissão ter o Pacto 
Ecológico no seu cerne; recorda, a este 
respeito, que existem provas de que os 
projetos ecológicos criam mais postos de 
trabalho, proporcionam mais rendimentos 
a curto prazo e resultam numa maior 
poupança de custos a longo prazo1-B; 
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; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

__________________
1-A https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=PT 
1-B Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en
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Alteração 54
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua 
capacidade de apoiar um programa de 
investimento, em especial no que diz 
respeito aos objetivos do Pacto Ecológico; 
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; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos; manifesta a sua preocupação com as 
desigualdades no ritmo de 
desenvolvimento, em particular nas regiões 
menos desenvolvidas da UE; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a assegurar 
um compromisso europeu e uma 
abordagem europeia em relação à 
estratégia industrial; 

Or. en

Alteração 55
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua 
capacidade de apoiar um programa de 
investimento, em especial no que diz 
respeito aos objetivos do Pacto Ecológico; 
manifesta a sua preocupação com as 
desigualdades no ritmo de 
desenvolvimento, em particular nas regiões 
menos desenvolvidas da UE, onde a 

6. Salienta que a estratégia industrial 
deve ser alinhada com os objetivos do 
Pacto Ecológico e que o investimento na 
investigação, na inovação, na tecnologia 
5G, nas tecnologias digitais e na energia 
limpa é uma condição prévia fundamental 
para a recuperação económica e a 
competitividade futura; além disso, 
manifesta a sua preocupação com as 
desigualdades no ritmo de 
desenvolvimento, em particular nas regiões 
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concretização da transformação exige 
ações muito mais significativas; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

menos desenvolvidas da UE;

Or. en

Alteração 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento, 
em especial no que diz respeito aos 
objetivos do Pacto Ecológico; 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; 
exorta veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento, 
em especial no que diz respeito aos 
objetivos desproporcionadamente 
elevados do Pacto Ecológico; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para 
deixar o Pacto Ecológico para trás;

Or. en

Alteração 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento, 
em especial no que diz respeito aos 
objetivos do Pacto Ecológico; 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; 
exorta veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento, 
em especial no que diz respeito aos 
objetivos do Pacto Ecológico; manifesta a 
sua preocupação com as desigualdades no 
ritmo de desenvolvimento, em particular 
nas regiões menos desenvolvidas da UE e 
nas regiões ultraperiféricas, onde a 
concretização da transformação exige 
ações muito mais significativas; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás e para que 
a coesão social seja reforçada;

Or. en

Alteração 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua 
capacidade de apoiar um programa de 
investimento, em especial no que diz 
respeito aos objetivos do Pacto Ecológico; 
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; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 

6. Reconhece que a maior parte dos 
setores público e privado se irão confrontar 
com limitações financeiras significativas 
nos próximos anos, mas considera também 
que a UE e os Estados-Membros devem 
cumprir o Pacto Ecológico Europeu, a fim 
de tornar a economia da UE sustentável; 
manifesta a sua preocupação com as 
desigualdades no ritmo de 
desenvolvimento, em particular nas regiões 
menos desenvolvidas da UE, onde a 
concretização da transformação ainda 
exige ações mais significativas; exorta 
veementemente a Comissão, na sua 
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estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

Or. en

Alteração 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento, 
em especial no que diz respeito aos 
objetivos do Pacto Ecológico; 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; 
exorta veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

6. Reconhece que os setores público e 
privado se irão confrontar com limitações 
financeiras significativas nos próximos 
anos, o que terá impacto na sua capacidade 
de apoiar um programa de investimento e 
de desenvolvimento de infraestruturas, em 
especial no que diz respeito aos objetivos 
do Pacto Ecológico; 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; 
exorta veementemente a Comissão, na sua 
estratégia industrial revista, a adotar um 
modelo com flexibilidade e apoio para que 
ninguém seja deixado para trás;

Or. en

Alteração 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Insta a Comissão a propor 
respostas adequadas a novas alterações 
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setoriais, também com vista a reforçar o 
mercado único; salienta a necessidade de 
abordar as potenciais reações societais, 
bem como de desenvolver conceitos e 
ideias que possam dar resposta aos 
desafios, como os locais de trabalho que 
irão desaparecer ou ser substituídos pela 
robótica, ou os aspetos fiscais dos locais 
de trabalho substituídos pela robótica;

Or. en

Alteração 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que a liderança das 
indústrias europeias em setores 
estratégicos deve ser mantida e 
desenvolvida, especialmente para aqueles 
que se revelaram essenciais durante a 
pandemia de COVID-19, tais como o setor 
da saúde e o alimentar;

Or. en

Alteração 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Reconhece a importância da 
digitalização das indústrias da UE; insta a 
Comissão a implementar um mercado 
único digital e de dados europeu e a 
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investir significativamente em redes de 
débito elevado resilientes e seguras, que 
estejam disponíveis também nas zonas 
rurais, na inteligência artificial, na 
economia dos dados e na produção 
inteligente e 3D;

Or. en

Alteração 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Considera que a UE deve investir 
o PIB em I&D em proporção pelo menos 
igual à dos seus concorrentes a nível 
mundial, uma vez que atualmente a maior 
parte do investimento em I&D incide no 
setor transformador e que a I&D sofre 
também de uma grave falta de capacidade 
de inovação nas PME, devido à falta do 
capital de risco necessário;

Or. en

Alteração 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Reconhece o contributo da 
normalização para o mercado único 
europeu e para o aumento do bem-estar 
económico, social e ambiental, incluindo 
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a saúde e a segurança dos consumidores e 
dos trabalhadores; salienta a necessidade 
de desenvolver, avaliar e utilizar normas 
harmonizadas para reforçar a 
competitividade da indústria europeia, 
reduzir os custos, melhorar a segurança, 
bem como aumentar a eficiência 
produtiva e inovadora;

Or. en

Alteração 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
europeia;

7. Reitera a necessidade de completar 
o mercado único de serviços da UE e de 
utilizar os contratos públicos de forma 
estratégica para criar um mercado de 
produtos inovadores e sustentáveis, 
contribuindo para a criação do 
ecossistema adequado para que as 
empresas europeias inovadoras e bem 
sucedidas possam crescer num mercado 
recetivo;

Or. en

Alteração 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
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europeia; europeia; salienta que um mercado 
comum europeu para os contratos 
públicos oferece oportunidades 
significativas às empresas localizadas 
dentro e fora da UE; sublinha, por 
conseguinte, a necessidade de reconhecer 
o princípio da reciprocidade, em 
particular quando é negada às empresas 
europeias a igualdade de oportunidades 
em países terceiros;

Or. en

Alteração 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
europeia;

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria europeia 
e convida a Comissão a continuar a 
trabalhar na devida aplicação da 
legislação da UE em matéria de contratos 
públicos, a fim de criar um mercado 
único harmonizado e que funcione bem 
em todos os setores;

Or. en

Alteração 68
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
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europeia; europeia, e salienta que a aplicação dos 
princípios da reciprocidade entre países 
da UE e países terceiros e a igualdade de 
condições entre empresas da UE e de 
países terceiros e seus produtos, por 
exemplo em matéria de auxílios estatais, 
normas ambientais e trabalho infantil, 
devem ser condições prévias para 
participar em concursos públicos em toda 
a UE; sublinha igualmente a necessidade 
de uma maior simplificação dos 
procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos, tanto para as 
empresas como para os governos da UE;

Or. en

Alteração 69
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
europeia;

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
europeia, permitindo a relocalização de 
setores estratégicos fundamentais, como 
os produtos relacionados com a saúde e a 
agricultura, e promovendo cadeias de 
abastecimento mais curtas e sustentáveis; 
considera que deve ser fundamental para 
o plano de recuperação económica da UE, 
privilegiando e fomentando a procura de 
bens e serviços inovadores do ponto de 
vista ecológico e sustentáveis; insta a 
Comissão a tornar obrigatórios critérios 
ambientais e sociais nos contratos 
públicos, em total consonância com os 
objetivos do Novo Pacto Ecológico;

Or. en
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Alteração 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
europeia;

7. Destaca o importante papel 
desempenhado pelos contratos públicos na 
definição da trajetória da indústria 
europeia; salienta a necessidade de 
assegurar a aceitação de contratos 
públicos ecológicos, introduzindo critérios 
ecológicos obrigatórios para incentivar os 
governos a adquirirem bens e serviços 
com menos impacto no ambiente, e de 
haver obrigações de apresentação de 
relatórios obrigatórios à Comissão e aos 
Estados-Membros no que respeita aos 
contratos públicos sustentáveis; salienta 
os potenciais benefícios de um 
instrumento de filtragem de concursos 
ecológicos para assegurar a 
compatibilidade dos projetos de 
infraestruturas de grande dimensão com 
os compromissos europeus em matéria de 
clima e para combater o 
«ecobranqueamento»; apela a que se 
garanta uma reciprocidade efetiva nos 
contratos públicos com países terceiros, 
que reforce a autonomia e a soberania 
europeias;

Or. en

Alteração 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que os critérios sociais e 
ecológicos devem ser equiparados aos 
critérios económicos nos concursos 
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públicos;

Or. en

Alteração 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Reconhece o papel que o 
investimento público pode desempenhar 
no apoio ao crescimento sustentável, à 
criação de emprego e à recuperação 
económica, conforme ficou demonstrado 
pela crise da COVID-19;

Or. en

Alteração 73
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; salienta 
que as regras relativas aos auxílios 
estatais devem prever a possibilidade de 
uma intervenção pública e democrática do 
Estado na economia, promovendo uma 
recuperação ecológica e socialmente 
justa; exorta entretanto a Comissão a 
assegurar-se de que os enquadramentos 
temporários aprovados para os auxílios 
estatais não aumentam as desigualdades 
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no mercado único a médio e longo prazo e 
respeitam plenamente os direitos dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 74
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem ser 
modernizadas, para estarem adequadas 
tanto ao mercado único europeu como ao 
contexto económico mundial, permitindo a 
formação de «campeões europeus» 
capazes de competir e ter êxito a nível 
mundial, apoiando a UE e os seus 
Estados-Membros na manutenção da 
liderança tecnológica, na conquista da 
soberania digital e tecnológica e no 
bloqueio das aquisições hostis de 
empresas estratégicas da UE por parte de 
intervenientes estatais ou apoiados pelo 
Estado de países terceiros;

Or. en

Alteração 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que 
regulam a concorrência na UE devem 
continuar a ser objeto de reflexão, para 
estarem adequadas tanto ao mercado 

8. Exorta a Comissão a assegurar-se 
de que os enquadramentos temporários 
aprovados para os auxílios estatais não 
distorcem a concorrência no mercado único 
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europeu como ao contexto económico 
mundial; exorta entretanto a Comissão 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;

a médio e longo prazo e protegem 
igualmente os interesses das PME, das 
microempresas e das empresas em fase de 
arranque;

Or. en

Alteração 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu, a fim 
de evitar a sua fragmentação, como ao 
contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

Or. en

Alteração 77
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
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entretanto a Comissão 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;

entretanto a Comissão 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, mas permitem, não 
obstante, uma utilização eficaz dos 
auxílios estatais nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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; salienta que as 
distorções da concorrência também devem 
ser abordadas para evitar fragmentações 
a longo prazo e proteger eficazmente as 
escolhas e os direitos fundamentais dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 8. Entende que as regras que regulam 
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a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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; solicita à Comissão 
que estabeleça normas mínimas comuns a 
fim de especificar requisitos para as 
empresas que recebem assistência 
financeira que estejam em conformidade 
com os critérios ASG e de transparência 
fiscal, para evitar que critérios nacionais 
divergentes provoquem novas 
discrepâncias;

Or. en

Alteração 80
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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;

8. Entende que as regras que regulam 
a concorrência na UE devem continuar a 
ser objeto de reflexão, para estarem 
adequadas tanto ao mercado europeu como 
ao contexto económico mundial; exorta 
entretanto a Comissão 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; salienta que estes 
fundos devem ser canalizados para 
projetos e beneficiários que sejam 
consentâneos com os nossos valores 
fundamentais consagrados nos Tratados, 
o Acordo de Paris, os objetivos da UE em 
matéria de neutralidade climática e 
biodiversidade, e a luta contra a evasão 
fiscal, a elisão fiscal e o branqueamento 
de capitais1-A; insta a Comissão a 
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assegurar que as orientações em matéria 
de auxílios estatais sejam compatíveis com 
estas condições e a evitar que as respostas 
económicas assimétricas dos Estados-
Membros à crise ponham em perigo os 
esforços de convergência da UE e criem 
vantagens injustas no mercado único;
__________________
1-A Conforme consta da «RESOLUÇÃO 
do Parlamento Europeu sobre o novo 
quadro financeiro plurianual, os recursos 
próprios e o plano de recuperação 
(2020/2631(RSP))» 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_PT.pdf 

Or. en

Alteração 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Reitera a posição do Parlamento 
Europeu sobre a reforma do sistema de 
recursos próprios da UE, incluindo a 
introdução de novos recursos mais 
consentâneos com as principais 
prioridades políticas da UE, como o Pacto 
Ecológico ou a tributação justa (ou seja, 
uma matéria coletável comum do imposto 
sobre as sociedades consolidada, a 
tributação dos serviços digitais, um 
imposto sobre as transações financeiras, o 
rendimento do regime de comércio de 
licenças de emissão, uma contribuição do 
plástico e um mecanismo de ajustamento 
do carbono nas fronteiras), e incentiva a 
realização de progressos neste domínio; 
sublinha que o pacote de recuperação, 
combinado com a política industrial, 
deverá ajudar a alcançar este objetivo de 
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longa data;

Or. en

Alteração 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Recorda que, durante a pandemia 
de Covid-19, vários setores, como os 
setores alimentar ou farmacêutico, e as 
suas cadeias de abastecimento foram 
profundamente perturbados, obrigando os 
produtores e transformadores a 
identificarem novos fornecedores e a 
encontrarem mercados alternativos; 
sublinha que a estratégia industrial 
revista deve promover as mudanças 
necessárias de forma justa e sustentável, 
sem introduzir medidas protecionistas, a 
fim de evitar o colapso futuro das cadeias 
de abastecimento e a paralisação da 
produção com base em relocalizações;

Or. en

Alteração 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Sublinha que a revisão da 
estratégia industrial da UE deve promover 
a criação e a entrada das PME no 
mercado único e apela a um ambiente 
estável, previsível e devidamente 



PE652.522v02-00 50/70 AM\1207130PT.docx

PT

regulamentado no qual possam gerir as 
suas empresas e manter a sua 
competitividade e quota de mercado, bem 
como o crescimento global, o investimento 
e a criação de emprego;

Or. en

Alteração 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. 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;

Or. en

Alteração 85
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio justo, a autonomia 
estratégica e uma relocalização 
significativa da produção, bem como 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 originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
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económico para a UE; clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE; insiste em que a 
promoção destes líderes mundiais ou dos 
chamados campeões europeus não deve, 
em circunstância alguma, ser feita em 
detrimento da concorrência leal no 
mercado único e em detrimento das PME 
e das pequenas empresas em fase de 
arranque, o que, por extensão, 
prejudicaria também os consumidores 
europeus;

Or. en

Alteração 86
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais 
originários da Europa; insta a Comissão 
a melhor clarificar quais as áreas em que 
considera que a autonomia é necessária e 
de interesse económico para a UE;

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a garantir que quaisquer 
futuras revisões das regras que regem a 
concorrência e os auxílios estatais tenham 
por objetivo promover a concorrência 
também no âmbito do mercado interno;

Or. en

Alteração 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 9
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Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE;

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre, justo e 
sustentável e o compromisso da UE de 
trabalhar com os nossos parceiros 
mundiais; exorta a Comissão a clarificar a 
forma como tenciona manter estes 
compromissos, promovendo ao mesmo 
tempo a emergência de líderes mundiais 
originários da Europa; insta a Comissão a 
melhor clarificar quais as áreas em que 
considera que a autonomia é necessária e 
de interesse económico para a UE;

Or. en

Alteração 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE;

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e justo e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE;

Or. en

Alteração 89
Andreas Schwab
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Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais 
originários da Europa; insta a Comissão 
a melhor clarificar quais as áreas em que 
considera que a autonomia é necessária e 
de interesse económico para a UE;

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a avaliar que setores industriais 
são essenciais para a Europa e 
desempenham um papel estratégico, para 
que estes ecossistemas e cadeias de valor 
possam ser reforçados, de modo a 
tornarem-se mais resilientes e a serem 
mais independentes de intervenientes não 
europeus;

Or. en

Alteração 90
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE;

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE através da 
deslocalização da produção e da 
indústria;

Or. en
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Alteração 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE;

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE e a evitar a 
dependência excessiva da indústria da UE 
de países terceiros no que respeita a 
produtos críticos;

Or. en

Alteração 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 

9. Salienta que a estratégia industrial 
deve apoiar o comércio livre e o 
compromisso da UE de trabalhar com os 
nossos parceiros mundiais; exorta a 
Comissão a clarificar a forma como 
tenciona manter estes compromissos, 
promovendo ao mesmo tempo a 
emergência de líderes mundiais originários 
da Europa; insta a Comissão a melhor 
clarificar quais as áreas em que considera 
que a autonomia é necessária e de interesse 
económico para a UE; salienta que, para 
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económico para a UE; manter condições equitativas, a sua 
soberania alimentar e práticas 
sustentáveis, a UE deve assegurar que 
determinados setores sensíveis e 
essenciais, como a agricultura e a pesca, 
não sejam utilizados como moeda de troca 
nas negociações de futuros acordos 
comerciais.

Or. en

Alteração 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Salienta que o elevado grau de 
divergência nos controlos de produtos 
provenientes de países terceiros e nas 
políticas de procedimentos e sanções 
aduaneiras nos pontos de entrada para a 
União Aduaneira da UE resulta 
frequentemente não só em distorções dos 
fluxos comerciais e da cadeia de 
abastecimento, mas também em riscos 
significativos para a saúde e a segurança 
dos consumidores no mercado único 
europeu; 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 unificado direto, em 
coordenação com os Estados-Membros e 
no pleno respeito do princípio da 
subsidiariedade;

Or. en

Alteração 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho
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Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Salienta que a digitalização da 
União Aduaneira e a verificação 
reforçada antes da entrada de materiais 
industriais no mercado interno são 
necessárias para garantir que as normas 
europeias sejam respeitadas em todas as 
importações;

Or. en

Alteração 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Sublinha a necessidade de 
reforçar a indústria europeia no sentido 
de desenvolver novos mercados para uma 
economia circular e com um impacto 
neutro no clima e um mercado de 
matérias-primas secundárias que 
funcione plenamente;

Or. en

Alteração 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 9-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-C. Salienta a importância de a UE 
reforçar a cooperação entre as 



AM\1207130PT.docx 57/70 PE652.522v02-00

PT

instituições europeias, os Estados-
Membros, o BEI, os principais 
intervenientes industriais e inovadores e 
as PME e desenvolver novas parcerias em 
áreas estratégicas, como a Aliança 
Europeia para as Baterias (EBA), criando 
cadeias de valor e fabrico competitivas na 
Europa, em conformidade com os 
objetivos digitais e ambientais do Pacto 
Ecológico;

Or. en

Alteração 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e, além disso, foi profundamente 
afetado pelo impacto da pandemia de 
COVID-19; considera que a estratégia 
industrial revista deve prever ações 
específicas para este setor, incluindo um 
apoio financeiro adequado, estimulando a 
procura de veículos como parte da 
remoção de modelos mais antigos das 
estradas da UE, e não apenas em alguns 
Estados-Membros, e eliminando 
quaisquer obstáculos à inovação no 
mercado, desbloqueando a homologação e 
as matrículas dos veículos de tecnologia 
mais recente e investindo em 
infraestruturas orientadas para o futuro, 
como estações de recarga e de 
reabastecimento de combustível.

Or. en
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Alteração 98
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
orientado para a transição rápida e 
integral para a produção de veículos com 
emissões zero e condicionada a reformas 
favoráveis ao clima no processo de 
produção e na conceção dos produtos, 
bem como sensível ao efeito de distorção 
que estas medidas de apoio possam ter no 
mercado único.

Or. en

Alteração 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado 
pelo impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

10. Recorda que vários setores - 
incluindo, entre outros, os setores 
automóvel, da aviação, da engenharia 
mecânica, da logística, alimentar, 
farmacêutico e dos dispositivos médicos - 
estão a ser afetados por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foram profundamente afetados 
pelo impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
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deve prever ações específicas para estes 
setores, incluindo a inevitável exigência de 
uma maior «ecologização» e de mais 
sustentabilidade com incentivos 
financeiros adequados.

Or. en

Alteração 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado, e convida a Comissão a 
considerar o adiamento da aplicação dos 
regulamentos que tinham como prazo 1 
de janeiro de 2021.

Or. en

Alteração 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
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considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor económico fundamental, incluindo 
um apoio financeiro adequado, 
independentemente da orientação da 
produção para o motor elétrico ou o 
motor de combustão;

Or. en

Alteração 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado 
pelo impacto da pandemia de COVID-19; 
considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

10. Recorda que muitos setores de 
extrema importância para a economia 
europeia, como o setor automóvel, foram 
profundamente afetados pelo impacto da 
pandemia de COVID-19; considera que a 
estratégia industrial revista deve prever 
ações específicas para estes setores, 
incluindo um apoio financeiro adequado 
que não afete negativamente a 
competitividade da economia do mercado 
único.

Or. en

Alteração 103
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 

10. Recorda que o setor automóvel está 
a ser afetado por muitas das 
transformações esperadas na futura 
economia e foi profundamente afetado pelo 
impacto da pandemia de COVID-19; 
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considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado.

considera que a estratégia industrial revista 
deve prever ações específicas para este 
setor, incluindo um apoio financeiro 
adequado e o investimento na eletrificação 
e na tecnologia sustentável.

Or. en

Alteração 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Salienta a importância das 
medidas e dos canais de informação para 
ajudar as pequenas e médias empresas e 
as empresas em fase de arranque a 
proceder eficazmente a uma digitalização 
eficaz e a avançar para a «indústria 4.0»; 
convida a Comissão e os Estados-
Membros a oferecerem apoio às empresas 
em fase de arranque e às PME através de 
compromissos financeiros adicionais ao 
Programa do Mercado Único e aos Polos 
de Inovação Digital para que 
desenvolvam, implementem e protejam os 
seus produtos, permitindo-lhes, assim, 
realizar o seu pleno potencial de 
crescimento e emprego na Europa; 
salienta a importância da coordenação 
com outros importantes intervenientes 
mundiais nas tecnologias emergentes, a 
fim de criar uma abordagem globalmente 
compatível, que permita a livre expansão 
das empresas europeias, incluindo as 
PME, nos mercados mundiais, e não 
apenas na Europa;

Or. en

Alteração 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
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Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Recorda que o setor alimentar foi 
muito afetado pela crise da COVID-19, 
obrigando diferentes indústrias e seus 
trabalhadores a adaptarem-se 
rapidamente aos cortes nas cadeias de 
abastecimento e às novas exigências em 
matéria de saúde, mantendo a sua 
atividade e fornecendo bens básicos 
críticos à população europeia; convida a 
Comissão a analisar possíveis 
mecanismos na estratégia industrial 
revista para reforçar a indústria alimentar 
europeia enquanto base para garantir a 
soberania alimentar da UE, salvaguardar 
a produção contínua e o transporte sem 
barreiras em todo o mercado único e 
garantir a estabilidade do setor e a sua 
competitividade a nível mundial.

Or. en

Alteração 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Salienta que a nova estratégia 
industrial deve apoiar a inovação nos 
setores automóvel e das máquinas, o que 
ajudará a indústria a cumprir os seus 
objetivos de emissões com veículos e 
equipamentos de combustão e elétricos 
mais limpos e com períodos de vida mais 
longos e pegadas de carbono mais baixas; 
entende que tais ações podem aumentar a 
confiança do consumidor na qualidade 
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dos produtos adquiridos e fabricados no 
mercado interno e reforçar a nossa 
economia no futuro;

Or. en

Alteração 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Salienta que a crise da Covid-19 
demonstrou a dependência da União 
Europeia e dos seus Estados-Membros em 
relação a países não europeus no que diz 
respeito à produção farmacêutica e 
médica; salienta que será da maior 
importância apoiar os fabricantes e 
produtores da UE no setor dos 
medicamentos, a fim de promover a 
independência económica de países 
terceiros como a China e de garantir a 
autossuficiência europeia neste 
importante domínio.

Or. en

Alteração 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Considera que a estratégia 
industrial revista deve visar a 
autossuficiência da UE na produção de 
equipamento de proteção médico e dos 
princípios ativos para a produção de 
medicamentos, a fim de garantir a 
disponibilidade dos produtos aos 
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consumidores e evitar o enfraquecimento 
e a fragmentação do mercado único 
através da imposição de restrições à 
exportação entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 109
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Considera que a estratégia 
industrial da UE deve basear-se numa 
abordagem energética, de eficiência de 
recursos e de economia circular, a fim de 
permitir a transição para cadeias de valor 
ecológicas, sustentáveis e resilientes; 
salienta ainda que a inovação deve ser 
estimulada em setores e tecnologias 
fundamentais para uma transição 
ecológica e sustentável, através de 
investimentos adequados em I&D.

Or. en

Alteração 110
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Salienta a importância da 
aprendizagem ao longo da vida para os 
trabalhadores, as empresas, os governos e 
as instituições da UE, a fim de poderem 
responder da melhor forma possível aos 
desafios atuais com conhecimentos e 
competências atualizados.
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Or. en

Alteração 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Destaca a necessidade de 
desenvolver políticas inteligentes em 
matéria de PI para defender e reforçar a 
soberania industrial e a competitividade 
da Europa e promover condições 
equitativas a nível mundial, combatendo 
ao mesmo tempo melhor o roubo de PI.

Or. en

Alteração 112
Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Insta a Comissão a promover uma 
indústria de ciências da vida que garanta 
a capacidade de inovação europeia na 
manutenção e desenvolvimento da 
produção de medicamentos e 
equipamentos médicos essenciais.

Or. en

Alteração 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho
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Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-B. Sublinha que novas tecnologias 
como a inteligência artificial (IA), a 
Internet das coisas (IdC) e a robótica 
desempenham um papel fundamental, 
proporcional ao seu potencial para 
contribuir para o desenvolvimento de 
processos industriais e inovações, 
oferecendo benefícios para os 
consumidores através de produtos e 
serviços inovadores e para as empresas 
através de um desempenho otimizado; 
sublinha que a política industrial deve ter 
em conta o quadro jurídico da União em 
matéria de segurança e responsabilidade 
dos consumidores, que se deve adaptar em 
tempo útil à evolução tecnológica e que 
deve garantir um elevado nível de 
proteção dos consumidores, de criação de 
confiança nas novas tecnologias e de 
segurança jurídica para as empresas;

Or. en

Alteração 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-B. Destaca a importância da agenda 
para o crescimento sustentável orientada 
para a ciência e a inovação, que promove 
a abertura económica e mercados 
favoráveis à inovação; salienta que deve 
basear-se numa abordagem holística, 
necessitando de uma ambiciosa 
combinação de políticas com níveis de 
investimento mais elevados, incluindo 
investimentos diretos estrangeiros, em 
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investigação e inovação e na renovação 
da indústria europeia, tanto em novos 
setores promissores como em setores 
maduros, como a pesca e a agroindústria 
europeias.

Or. en

Alteração 115
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-B. Congratula-se com o novo Plano 
de Ação sobre Matérias-Primas 
Essenciais, que visa reforçar de forma 
sustentável mercados cruciais para a 
eletromobilidade, baterias, energias 
renováveis, produtos farmacêuticos, 
aeroespaço, defesa e aplicações digitais, 
apoiado pela implementação do Plano de 
Ação para a Economia Circular, 
mostrando que está a ser estabelecida a 
ligação correta entre recursos e 
sustentabilidade.

Or. en

Alteração 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 10-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-B. Considera que os projetos IPCEI 
desempenham um papel fundamental no 
reforço das diferentes dimensões do 
mercado interno, tendo em conta a sua 
escala significativa e a utilização do 
financiamento; apoia a utilização dos 
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fundos da política de coesão para 
melhorar a realização dos projetos atuais 
e futuros, considerando as oportunidades 
que estes oferecem para apoiar o avanço 
das PME europeias.

Or. en

Alteração 117
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 10-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-C. Incentiva a emergência e o 
crescimento de pequenas empresas e de 
empresas em fase de arranque no domínio 
digital e tecnológico, impulsionando, 
assim, a inovação na Europa através de 
iniciativas e programas de financiamento 
adaptados às suas necessidades e 
possibilidades, evitando simultaneamente 
obstáculos ao seu desenvolvimento 
através de esforços acrescidos para 
desafiar os quase monopólios existentes 
no mercado, nomeadamente através de 
um imposto digital e da aplicação das 
regras anti-trust.

Or. en

Alteração 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 10-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-C. Solicita à Comissão que melhore 
ainda mais as medidas destinadas a evitar 
desequilíbrios na cadeia de abastecimento 
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alimentar europeia, sempre que práticas 
comerciais desleais ponham em risco 
alguns dos seus elos.

Or. en

Alteração 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 10-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-D. Sublinha a importância de 
conceber uma política industrial que 
responda aos desafios demográficos de 
muitas regiões da UE através da 
promoção de indústrias que estimulem o 
emprego regional local e atraiam uma 
nova geração de trabalhadores.

Or. en

Alteração 120
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 10-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-D. Congratula-se com o ato 
legislativo sobre os serviços digitais, mas 
salienta que o novo ato legislativo sobre 
os serviços digitais só oferece segurança 
aos consumidores em linha; solicita 
regras claras para combater as práticas 
abusivas e proteger os consumidores em 
todas as áreas de interação.

Or. en
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Alteração 121
Rasmus Andresen

Projeto de parecer
N.º 10-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-E. Solicita condições ecológicas 
claras na transição digital, especialmente 
tendo em conta os recursos específicos e o 
consumo de energia que lhe estão 
associados.

Or. en


