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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:

1. Constata que a crise de COVID-19 afetou profundamente a produção mundial e levou a 
União Europeia a interrogar-se sobre a sua futura estratégia industrial;

2. Observa que esta crise demonstrou a necessidade de alterar a referida estratégia, 
aumentando a defesa dos interesses estratégicos da UE sem renunciar ao comércio 
internacional;

3. Congratula-se com o facto de a reunião do Conselho (Competitividade) de 15 de maio 
de 2020 ter referido 14 ecossistemas industriais, cuja independência estratégica deve ser 
garantida;

4. Considera que tal objetivo implica a deslocalização das indústrias correspondentes a 
esses ecossistemas para a União, a fim de evitar uma dependência excessiva de países 
terceiros;

5. Salienta a necessidade de criar uma política comercial capaz de diversificar as fontes de 
abastecimento da União e de incentivar a agilidade das empresas europeias e a sua 
capacidade para reorientar rapidamente a sua produção, em caso de necessidade, para 
produtos indispensáveis;

6. Recorda que a prudência deve também incentivar os Estados-Membros a constituírem 
reservas suficientes de alguns equipamentos de emergência primários, como as 
máscaras FFP2 e as máscaras cirúrgicas;

7. Considera que os produtos importados devem cumprir sempre as normas técnicas, 
ambientais e sanitárias da UE e a legislação da UE em matéria de propriedade 
intelectual;

8. Salienta que a prioridade ambiental definida pelo «Pacto Ecológico Europeu» da 
Comissão deve incentivar a UE a encorajar o desenvolvimento interno das tecnologias 
«verdes» e a instituir um imposto sobre o carbono nas suas fronteiras externas;

9. Insta a Comissão a contribuir para travar a crise em resultado da pandemia de 
COVID-19, adotando uma política ambiciosa de incentivo à inovação nas tecnologias 
do futuro, em particular as que recorrem à inteligência artificial.


