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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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 
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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;

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;

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.


