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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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. Regista as iniciativas da Comissão para apoiar o acesso das PME europeias aos 
mercados internacionais; salienta, no entanto, que as PME são confrontadas com 
demasiada regulamentação e encargos, bem como uma burocracia excessiva; sublinha 
que as PME são mantidas em desvantagem concorrencial, na medida em que investem 
na neutralidade climática para cumprir o Pacto Ecológico e, em simultâneo, tentam 
manter-se competitivas e prosperar nos mercados de exportação;

2. Insta a Comissão a concentrar-se na produtividade interna na Europa, a fim de 
estabelecer uma menor dependência das cadeias de abastecimento vulneráveis em 
setores fundamentais da indústria, como os setores da tecnologia e telecomunicações, 
dos produtos médicos e dos produtos farmacêuticos, especialmente em tempos de crise 
mundial, e a manter-se competitiva nos mercados mundiais;

3. Apoia, em princípio, a iniciativa de reforçar um sistema comercial multilateral assente 
em regras; manifesta, contudo, a sua preocupação com o funcionamento da OMC, pelo 
facto de alguns intervenientes internacionais abusarem do seu poder no mercado; 

4. Exorta a Comissão a trabalhar em prol de contratos públicos eficazes e operacionais que 
permitam à UE tomar medidas rápidas, direcionadas e convincentes, bem como 
aumentar o efeito de alavanca para negociar a reciprocidade e a abertura do mercado;

5. Apela ao reforço dos instrumentos de salvaguarda, a fim de os tornar mais eficientes e 
mais bem adaptados para proteger a indústria europeia e combater eficazmente as 
distorções do mercado; 

6. Insta a Comissão a considerar como principais objetivos do plano de ação em matéria 
de propriedade intelectual a aplicação urgente dos direitos de propriedade intelectual e o 
envolvimento de todos os intervenientes na luta contra a violação desses direitos e a 
contrafação;

7. Exorta a Comissão a reforçar a análise do investimento direto estrangeiro e a proteger o 
acesso às indústrias estratégicas, às infraestruturas, às tecnologias facilitadoras 
essenciais ou a quaisquer outros ativos, no interesse da segurança e da cibersegurança.


