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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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:

A. Considerando que a nova estratégia industrial para a Europa tem de refletir os valores e 
as tradições de mercado social da UE e concretizar a sua soberania;

B. Considerando que uma política europeia de propriedade intelectual mais atualizada 
contribuirá para reforçar a soberania tecnológica e digital da UE, em que os direitos de 
propriedade intelectual determinam o valor de mercado e a competitividade das 
empresas europeias, nomeadamente através de marcas, desenhos, patentes, dados, 
saber-fazer e algoritmos;

C. Considerando que o artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que determinados auxílios estatais possam ser considerados compatíveis com o 
mercado interno se promoverem a realização de um projeto importante de interesse 
europeu comum;

1. Observa que a proposta da Comissão relativa a uma nova estratégia industrial foi 
publicada no início da crise de COVID-19 e posteriormente complementada por um 
novo pacote de medidas de recuperação para a indústria europeia e as pequenas e 
médias empresas (PME); observa que a estratégia se centra na recuperação de empresas, 
numa primeira fase, e na reconstrução e transformação, numa segunda fase;

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a maximizarem o potencial do Fundo para a 
Transição Justa, a fim de promover o investimento em novas oportunidades de emprego 
sustentável e aplicar políticas e programas transversais nos domínios da educação, da 
formação e da formação profissional destinados a apoiar a melhoria das competências e 
a requalificação de trabalhadores, candidatos a emprego e pessoas fora do mercado de 
trabalho, garantindo simultaneamente a igualdade de acesso a todos sem discriminação; 

3. Considera que a UE necessita de uma visão clara e orientada para a indústria para 2030 
e deve ter em mente que são necessárias decisões e ações coordenadas a todos os níveis 
– europeu, nacional e local – para salvaguardar a competitividade global da indústria 
europeia;

4. Observa que a pandemia de COVID-19 e a consequente crise económica tornaram 
necessário rever objetivos irrealistas da UE em matéria de clima, em especial em setores 
como a indústria e a energia;

5. Constata que a crise de COVID-19 teve um profundo impacto económico e social, 
especialmente nas mulheres; insta a Comissão a abordar as persistentes desigualdades 
de género em toda a UE, realizando avaliações de impacto em função do género em 
todos os investimentos e decisões políticas relacionadas com a estratégia industrial da 
UE e adotando medidas para garantir a igualdade de oportunidades e o acesso ao 
mercado de trabalho, erradicar as disparidades salariais entre homens e mulheres e 
assegurar um equilíbrio entre os géneros a todos os níveis do processo decisório;
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6. Observa que esta crise demonstrou a necessidade de a UE ajustar a sua estratégia 
industrial, aumentando a defesa dos seus interesses estratégicos sem renunciar ao 
comércio internacional, bem como de atualizar determinadas disposições, que vão além 
das previstas no regulamento que estabelece um regime de análise dos investimentos 
diretos estrangeiros1; entende que a UE deve encontrar o equilíbrio certo entre proteger 
os seus mercados e mantê-los abertos, ao mesmo tempo que defende regras de 
concorrência leal a nível mundial;

7. Destaca o importante papel desempenhado pelos contratos públicos na definição da 
trajetória da indústria europeia e salienta que a aplicação dos princípios da reciprocidade 
entre os Estados-Membros 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 a necessidade de uma maior 
simplificação dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos, tanto para as 
empresas da UE como para os governos dos Estados-Membros;

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, com vista a permitir a emergência 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;

9. Salienta que o mercado de trabalho da UE deve estar no centro da sua futura estratégia 
industrial; realça que qualquer transformação industrial, além dos aspetos económicos, 
deve centrar-se na manutenção e na criação de emprego;

10. Defende a realização de uma avaliação do impacto económico da crise de COVID-19, 
em cada setor, de modo a que a estratégia industrial possa ser adaptada com base em 
factos comprovados;

11. Salienta que um investimento importante e sustentado no ensino superior profissional, 
em particular nos domínios da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM), 
será fundamental para estimular a inovação digital, produzir uma mão de obra 
qualificada e reduzir a inadequação de competências entre as oportunidades de emprego 
e os candidatos a emprego;

12. Considera que os projetos importantes de interesse europeu comum devem colocar a 
tónica nos projetos ligados ao mercado único digital, a fim de reunir os setores público e 
privado em empreendimentos de grande escala que contribuem para os objetivos da UE, 
incentivando assim o desenvolvimento de importantes projetos de colaboração que 
promovam interesses europeus comuns, como a transformação digital; congratula-se 
com a revisão das orientações da Comissão a este respeito;

13. Considera que a criação de uma economia europeia de dados será essencial para a 
definição da estratégia industrial para a Europa; salienta que uma economia europeia 

1 JO L 79 I de 21.3.2019, p. 1.
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dos dados deve ser centrada no ser humano, respeitar os direitos fundamentais e estar 
em conformidade com as regras em matéria de privacidade, proteção de dados e direitos 
de propriedade intelectual;

14. Salienta a importância de um mercado único europeu de dados que aborde os desafios 
decorrentes de um aumento significativo da quantidade de dados legalmente 
disponíveis; salienta que as pessoas, os trabalhadores e as empresas na Europa devem 
manter o controlo sobre os seus dados com a ajuda de infraestruturas seguras de dados e 
cadeias de valor de confiança; considera essencial que a estratégia industrial inclua 
medidas para a criação de infraestruturas digitais soberanas e que incentive as empresas 
a armazenar e a tratar os seus dados em solo europeu;

15. Considera essencial promover a partilha de dados entre administrações públicas, 
empresas, institutos de investigação e público, respeitando simultaneamente as regras 
em matéria de proteção de dados e privacidade, os segredos comerciais e os direitos de 
propriedade intelectual;

16. Congratula-se com o anúncio da Comissão de propor um plano de ação em matéria de 
propriedade intelectual, que avaliará a necessidade de modernizar o quadro jurídico, a 
fim de assegurar uma utilização inteligente dos direitos de propriedade intelectual para a 
inteligência artificial e abordar a questão dos produtos de contrafação; salienta que o 
objetivo desse plano de ação deve consistir em defender a soberania da Europa e 
promover condições de concorrência equitativas a nível mundial no que toca à proteção 
dos direitos de propriedade intelectual;

17. Salienta que a transformação digital será um motor essencial para que a Europa 
recupere a sua soberania tecnológica e digital e deve, por conseguinte, estar no centro de 
uma nova estratégia industrial para a Europa;

18. Considera que um dos objetivos estratégicos deve consistir em propor medidas que 
incentivem o desenvolvimento e a relocalização da produção industrial em setores 
estratégicos como a saúde, a defesa, a tecnologia digital e a energia, a fim de assegurar 
que a UE não seja excessivamente dependente de países terceiros e de a ajudar a 
recuperar a autonomia nestes setores estratégicos, pelo menos no que diz respeito a bens 
essenciais como substâncias farmacêuticas ativas e matérias-primas;

19. Salienta que é necessário a UE ter uma política comercial, económica e industrial capaz 
de adaptar e diversificar as suas fontes de abastecimento, consoante necessário, bem 
como incentivar a flexibilidade e a capacidade das empresas europeias para 
reorientarem rapidamente a sua produção, em caso de necessidade, para produtos 
indispensáveis; apoia e promove, neste contexto, a necessidade de adotar uma série de 
medidas para incentivar e apoiar as PME no acesso ao mercado interno e no 
desenvolvimento no quadro do mesmo;

20. Salienta as disparidades persistentes nos níveis de desenvolvimento económico dos 
Estados-Membros e das regiões; realça a necessidade de utilizar as medidas previstas 
para reconstruir o potencial industrial da Europa de modo a nivelar estas disparidades, 
como condição essencial para o desenvolvimento equilibrado da UE;

21. Recorda que os Estados-Membros devem ser incentivados a criar reservas suficientes de 
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alguns equipamentos de emergência primários, como seja o equipamento necessário 
para prevenir e combater a COVID-19, em particular máscaras FFP2 e máscaras 
cirúrgicas; congratula-se, neste contexto, com a iniciativa «rescEU» da Comissão, que 
visa criar valor acrescentado europeu através da aquisição e distribuição coordenadas de 
equipamento de emergência;

22. Insta a Comissão a incluir na estratégia soluções e incentivos financeiros e jurídicos 
para a indústria farmacêutica europeia, a fim de prevenir a escassez de medicamentos;

23. Salienta que os produtos importados têm de cumprir as normas de segurança, 
ambientais e sanitárias da UE e a legislação em matéria de propriedade intelectual; insta 
a Comissão a combater o desequilíbrio entre as empresas da UE e as empresas de países 
terceiros, que não têm de cumprir a regulamentação da UE em matéria de ambiente e 
segurança laboral e são frequentemente sujeitas a uma tributação mais baixa;

24. Considera primordial estabelecer um quadro da UE sobre o dever de diligência 
obrigatório em matéria de direitos humanos e ambiente, de modo a garantir vias de 
recurso judicial eficazes para as vítimas de abusos de empresas nas cadeias de valor 
mundiais; congratula-se com o compromisso da Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa sobre esta matéria;

25. Salienta que o reforço do mercado único e a eliminação das barreiras administrativas e 
jurídicas à livre concorrência na UE que persistem devem ser prioridades nas medidas 
tomadas para criar uma nova estratégia industrial para a Europa;

26. Salienta que a prioridade ambiental definida pelo «Pacto Ecológico Europeu» da 
Comissão deve incentivar a UE a promover o seu próprio desenvolvimento de 
tecnologias «verdes» e a instituir um imposto sobre o carbono nas suas fronteiras 
externas;

27. Salienta que, no futuro, a Comissão deve continuar a desempenhar um papel de 
liderança na política industrial mundial e deve, por conseguinte, prosseguir uma política 
ambiciosa que incentive e estimule a inovação no domínio da digitalização e de 
tecnologias prósperas, como a inteligência artificial, a robótica e a computação quântica 
e de elevado desempenho, cujo sucesso depende em grande medida do apoio ativo ao 
investimento, do apoio ao estabelecimento de recursos próprios e de alterações ao 
ambiente regulamentar, nomeadamente a criação de uma Lei que promova a Aquisição 
de Produtos Europeus no âmbito da contratação pública;

28. Realça que a inteligência artificial tem um papel fundamental a desempenhar na 
recuperação económica europeia que é urgentemente necessária após a pandemia de 
COVID-19; insta, por conseguinte, a Comissão a abster-se de regulamentar 
excessivamente e a reduzir os encargos administrativos aquando da criação de um 
quadro jurídico para a inteligência artificial para não abrandar o ritmo da inovação e o 
crescimento económico das empresas europeias;

29. Salienta que a UE tem o potencial científico e económico para desempenhar um papel 
de liderança na corrida tecnológica mundial, especialmente em áreas como a 
inteligência artificial, as grandes tecnologias de dados e os sistemas de aprendizagem 
automática;
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30. Sublinha que um pequeno número de prestadores de serviços digitais gozam de uma 
posição dominante na UE e, ao transferirem habilmente as suas receitas, estão a pagar 
um imposto relativamente reduzido; insta, por conseguinte, os Estados-Membros, na 
ausência da preferida solução internacional no âmbito da Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Económicos, a preverem um imposto digital europeu para a 
economia digital, a fim de garantir uma concorrência leal no mercado único digital;

31. Salienta que a digitalização da administração pública pode ajudar a reduzir 
significativamente a burocracia para as pessoas e as empresas; insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a tomarem medidas para estruturar os seus quadros jurídicos de modo 
a que o potencial dessa digitalização possa ser plenamente explorado;

32. Destaca que as novas tecnologias digitais, como a Internet das coisas, estão a mudar o 
rosto do setor e que a revolução tecnológica em curso pode desempenhar um papel 
essencial na criação de uma economia europeia moderna e eficiente do ponto de vista 
energético;

33. Observa que as PME desempenham um papel importante na transformação industrial 
europeia, em especial as que trabalham no domínio das novas tecnologias; enfatiza a 
necessidade de um apoio permanente às PME através de um apoio financeiro adequado 
e da disponibilização de condições de concorrência preferenciais no mercado digital, 
onde as grandes empresas multinacionais de fora da UE continuam a predominar; 
salienta que as disposições propostas em matéria de direitos de autor, acesso aos dados e 
inovação devem ter em conta o facto de as empresas com posições de mercado 
radicalmente diferentes terem um potencial muito diferente;

34. Sublinha que, de acordo com o relatório da Comissão de janeiro de 2020 sobre a 
proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual em países terceiros, o 
furto de propriedade intelectual, em particular pela China e pela Índia, está a causar 
prejuízos significativos às empresas europeias; insta, por conseguinte, a UE e os seus 
Estados-Membros a adotarem uma abordagem coordenada, eficiente e eficaz na luta 
contra a criminalidade no domínio da propriedade intelectual;

35. Salienta que vários setores foram gravemente afetados pela pandemia de COVID-19 e 
que a estratégia industrial deve, por conseguinte, prever medidas especiais, como o 
adiamento de medidas já adotadas que imponham encargos adicionais a estes setores;

36. Insta a Comissão a publicar o seu plano de ação sobre a propriedade intelectual o mais 
rapidamente possível, uma vez que pode ser um instrumento crucial para salvaguardar a 
soberania tecnológica da Europa, promover uma concorrência leal a nível mundial, 
melhorar a luta contra o furto de propriedade intelectual e adaptar o quadro jurídico da 
propriedade intelectual aos desafios e oportunidades ambientais e digitais;

37. Exorta a Comissão a integrar no plano de ação sobre propriedade intelectual as medidas 
destinadas a promover a patente única europeia e a propor medidas destinadas a evitar o 
abuso dos direitos de patente por parte de entidades que não exercem a atividade, a fim 
de criar um sistema de patentes eficiente e equilibrado ao serviço de um mercado 
interno europeu competitivo e justo;

38. Solicita que a nova estratégia industrial tenha em conta as necessidades específicas das 
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regiões industriais menos avançadas do ponto de vista tecnológico, que dependem 
fortemente de combustíveis fósseis sólidos e são mais afetadas pela transição 
energética; salienta a necessidade de ter em conta o risco de perda de postos de trabalho 
decorrente da transformação industrial e de assegurar que os trabalhadores tenham o 
nível adequado de qualificações e competências digitais;

39. Sublinha que as insolvências de empresas desencadeiam frequentemente uma série de 
insolvências em cadeia e congratula-se, por conseguinte, com a proposta da Comissão 
relativa a um instrumento temporário de apoio à solvabilidade; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a ponderarem a adoção de adequadas medidas e iniciativas 
legislativas adicionais para evitar que as empresas se tornem insolventes, sem que 
tenham culpa própria.
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