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1. Competência geral, empenho europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera 

particularmente relevantes para exercer as funções de Comissária e promover o interesse 

geral europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais 

são as suas motivações?  

Toda a minha vida pública e profissional foi dedicada à Europa.  

Comecei a minha carreira como funcionária pública no Departamento Jurídico do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros francês (1989-1993), onde tive oportunidade de trabalhar sobre o 

Tratado «Dois mais Quatro», que foi assinado em 12 de setembro de 1990 e abriu o caminho à 

reunificação alemã. A seguir, na minha qualidade de diplomata francesa, integrei o pessoal 

responsável pela programação política do ministério, o que me deu várias oportunidades de 

trabalhar em estreita colaboração com os parceiros europeus, em especial os nossos homólogos 

alemães. Alguns anos mais tarde, fui membro do grupo de conselheiros políticos da Comissão 

Europeia durante a presidência de Romano Prodi (2001-2004). A missão de que fui incumbida 

pelo presidente era seguir o trabalho realizado pela Convenção Europeia. A Comissão Prodi 

preparou ativamente o alargamento da União Europeia.  

Passei grande parte da minha vida a explicar os enormes benefícios que a União Europeia 

proporciona aos cidadãos europeus. Assumi há muito o compromisso de aproximar a Europa 

dos cidadãos. Trabalhei muito com a sociedade civil, por exemplo, na secção francesa do 

Movimento Europeu que presidi de 2006 a 2010. Estávamos envolvidos em ações de 

sensibilização, no debate público e em programas de educação para adultos, escolas e jovens. 

Também participei em várias associações e grupos de reflexão, sempre com o objetivo de 

construir pontes entre os povos e as culturas e de promover a integração europeia. Estas 

atividades estavam estreitamente ligadas ao meu trabalho como investigadora, realizado em 

paralelo sobre questões europeias (no Centre d’Etudes des Relations Internationales, Sciences 

Po), e como professora  (no Colégio da Europa, em Bruges, depois de Sciences Po). Todo este 

percurso foi alimentado pela minha reflexão pessoal sobre os assuntos europeus aos quais 

dediquei vários livros (um deles — «L’Europe pour les nuls» — ganhou em 2009 o Prémio 

Europeu do Livro).  

Em 2009, decidi ir mais longe na promoção do interesse geral europeu e candidatei-me a 

deputada do Parlamento Europeu. Ao longo dos meus dois mandatos de deputada do 

Parlamento Europeu (2009-2017), que foram marcados pela crise financeira e as suas 

consequências na Europa, fui membro da Comissão ECON como relatora e coordenadora de 

propostas legislativas, nomeadamente em matéria de supervisão financeira, revisão do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento, União Bancária e regras de solvência das companhias de seguros. 

Elaborei também dois relatórios de iniciativa (sobre a criação dos Eurobonds e sobre o papel 
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internacional da UE nos fóruns económicos e financeiros) que me convenceram que o 

Parlamento deveria ter, como a Presidente eleita Ursula von der Leyen subscreve nas suas 

orientações políticas, um direito de iniciativa.  

Para além da minha participação na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

(ECON), fui suplente na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (AGRI) onde 

segui sobretudo o setor vitivinícola. Fui também membro sombra na Comissão dos Assuntos 

Constitucionais (AFCO), na qual segui a questão das listas transnacionais, que a Presidente 

eleita, Ursula von der Leyen, se comprometeu a abordar como um instrumento complementar 

da democracia europeia nas suas orientações políticas.  

Além disso, fiz parte e fui posteriormente presidente do Intergrupo pluralista do Parlamento 

Europeu de luta contra a pobreza e pela dignidade das pessoas carenciadas. Ao fazê-lo, trabalhei 

em estreita colaboração com os europeus que sentem que estão a ser deixados para trás. Para 

que pudessem exprimir-se, em março de 2014 organizámos uma Université Populaire Quart 

Monde no Parlamento Europeu juntamente com a ONG ATD Quart Monde. Estou convencida 

de que devemos incrementar a luta contra a pobreza, como sublinhou a Presidente eleita von 

der Leyen nas suas orientações políticas, e que para tal é indispensável reforçar a nossa 

economia social de mercado europeia única.  

Em 2017, fui Ministro da Defesa do Governo francês e responsável pelas forças armadas 

francesas num contexto extremamente sensível. Esta experiência confirmou a minha convicção 

de que a cooperação europeia, tanto em termos de operações como de reforço das capacidades, 

se reveste de uma importância crucial. É por esta razão que estou plenamente empenhada em 

promover uma maior cooperação na defesa e no espaço na Europa, em especial através da 

aplicação e supervisão do Fundo Europeu de Defesa, como prevê a minha carta de missão. 

Em seguida fui nomeada vice-governadora do Banco de França/Eurossistema onde acompanhei 

as questões internacionais (G7 e G20), o Conselho do BCE (BCE) e as questões relacionadas 

com o financiamento verde, a estabilidade financeira e a cibersegurança, fundamental para uma 

melhor proteção. 

Graças a estas diversas experiências legislativas e executivas, adquiri um conhecimento 

profundo sobre a forma como as instituições europeias e nacionais trabalham e interagem 

diariamente. Enquanto antiga deputada do Parlamento Europeu, estou especialmente 

empenhada em assegurar o mais transparente e eficiente fluxo de trabalho possível entre a 

Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Como sublinhou a Presidente eleita, Ursula von 

der Leyen, nas suas Orientações Políticas, é crucial reforçar a parceria entre a Comissão 

Europeia e o Parlamento Europeu nos próximos anos.  

No que se refere à área da minha responsabilidade, caso o Parlamento me confirme como 

comissária — o mercado interno — tenho vindo a trabalhar há anos em questões económicas e 

macroeconómicas no Parlamento Europeu, bem como no Banco de França. Como tal, adquiri 

um conhecimento aprofundado sobre a importância vital do mercado único para as empresas 

europeias, no interior da União Europeia e em relação aos nossos parceiros internacionais. 

Estou profundamente convicta de que as nossas empresas são capazes de prosperar no nosso 

continente, precisamente porque construímos este ecossistema único de regras, normas, 

mecanismos de execução e jurisdição, que tornou a Europa um dos locais mais atrativos para 

viver e fazer negócios. 

 

De que modo contribuirá para a apresentação da agenda estratégica da Comissão?  

Caso a minha nomeação como comissária seja confirmada, assumirei a plena responsabilidade 

pelo mercado interno, tal como descrito na minha carta de missão. O meu objetivo será 
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aproveitar todas as minhas experiências anteriores e contribuir para apresentar as orientações 

políticas da Comissão, juntamente com os meus colegas do Colégio e, em especial, sob a 

orientação da vice-presidente executiva indigitada de Uma Europa Preparada para a Era Digital. 

Em primeiro lugar, procurarei garantir o desenvolvimento e o bom funcionamento do mercado 

único, e assegurar a adaptação às duas grandes transformações atualmente em curso, ambiental 

e digital. Neste contexto, assumirei também o compromisso de me concentrar nos obstáculos 

que subsistem em matéria de bens e serviços. Para tal, terão de ser envolvidas novas estratégias 

industriais que contribuam para reforçar a soberania europeia e criar emprego para as pessoas.  

Em segundo lugar, farei tudo o que estiver ao meu alcance para criar o quadro adequado que 

permita à Europa tirar o máximo partido da transição digital, assegurando em simultâneo o 

respeito dos nossos valores duradouros à medida que as novas tecnologias se desenvolvem. 

Seriam necessários investimentos na próxima fronteira tecnológica, uma abordagem 

coordenada em matéria de inteligência artificial e esforços consideráveis para melhorar a 

literacia digital de todos os europeus, em especial mulheres. Todos estes esforços contribuiriam 

para a emergência de uma Europa preparada para enfrentar a era digital e serão realizados sob 

a orientação da vice-presidente executiva responsável por esta pasta.  

Em terceiro lugar, tenciono contribuir para uma Europa mais forte no mundo. Equaciono aqui 

a dimensão externa do mercado único, que se baseia em condições de concorrência equitativas 

que devemos desenvolver e reforçar. Penso também na indústria da defesa e espacial europeia, 

que é um dos nossos trunfos mais valiosos e estratégicos. Um mercado europeu de 

equipamentos de defesa aberto e competitivo e, nos seus componentes relevantes, uma indústria 

espacial forte e inovadora contribuirão sem dúvida para a construção de uma verdadeira União 

Europeia da Defesa, tal como solicitado pela Presidente eleita nas suas orientações políticas.  

Em todos os casos, teremos de integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas nas nossas abordagens coletivas e individuais. 

Como tenciona aplicar na prática a integração da perspetiva de género e integrar esta 

última em todas as áreas politicas da sua pasta? 

Quando fui membro da Comissão ECON do Parlamento Europeu, encorajei ativamente a 

diversidade na Comissão Executiva do Banco Central Europeu e em todos os outros órgãos de 

decisão do Banco Central Europeu. 

Em todos os domínios de intervenção da minha pasta, comprometo-me a prosseguir os objetivos 

definidos pela Comissão Europeia no seu Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género 

2016-2019, em especial: Aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e a 

independência económica de homens e mulheres; reduzir as disparidades de género em termos 

salariais, de rendimentos e de pensões e, assim, combater a pobreza entre as mulheres; 

promover a igualdade entre homens e mulheres no processo de tomada de decisões.  

Com esse objetivo, desenvolverei e aprofundarei as ações concretas lançadas pelos meus 

antecessores. Vejamos aqui as iniciativas lançadas pelas Direções-Gerais Mercado Interno, 

Indústria, Empreendedorismo e PME (DG GROW) e Redes de Comunicação, Conteúdos e 

Tecnologias (DG CNECT) no sentido de sensibilizar as pessoas para a promoção do 

empreendedorismo feminino, nomeadamente através do lançamento de uma plataforma 

eletrónica para as mulheres empresárias, da criação de uma rede europeia de investidoras 

providenciais e de uma rede de plataformas para as empresárias da Web. 
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Também tenho em mente as iniciativas lançadas pela DG CNECT com base na sua estratégia 

digital para as mulheres, que visa combater os estereótipos digitais de género e promover 

modelos, reforçar as competências digitais e a educação para as raparigas e as mulheres, e 

estimular o empreendedorismo e a inovação digitais femininos. Em todas estas questões, 

seguirei precisamente os resultados do painel de avaliação digital, criado pela DG CNECT, para 

acompanhar os progressos realizados ao nível nacional e da UE.  

 

Que garantias de independência pode dar ao Parlamento Europeu e como tenciona 

assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou futuras possa levantar 

dúvidas sobre o desempenho das suas funções na Comissão?  

O meu último cargo, desempenhado no banco central francês, permitiu-me adquirir uma 

experiência direta de uma instituição (que faz parte do Eurossistema) muito interessada em 

defender a sua independência, tal como define o Tratado. Para todos os bancos centrais, a 

independência é de extrema importância, permitindo-lhes cumprir o seu mandato e dar resposta 

às necessidades da sociedade e da economia, independentemente de qualquer pressão exercida 

por uma autoridade política. Esta experiência foi fundamental neste domínio.  

Se a minha nomeação for confirmada, atribuirei a maior importância ao respeito das mais 

elevadas normas éticas, tal como definidas nos Tratados (artigo 17.º, n.º 3, do TUE e 

artigo 245.º do TFUE) e no Código de Conduta dos Comissários, como sempre fiz nas minhas 

posições anteriores. Respeitarei plenamente a letra e o espírito do Tratado, em especial a 

obrigação de agir no interesse europeu. Comprometo-me, ademais, a evitar qualquer posição 

ou situação que possa questionar a minha independência, a minha imparcialidade e a minha 

disponibilidade para a Comissão e não deixarei de informar a Presidente da Comissão de 

qualquer situação que possa traduzir um conflito de interesses no exercício das minhas funções. 

A minha declaração de interesses está completa, acessível ao público e será atualizada se for 

objeto de alguma alteração.  

2. De que modo avaliaria o seu papel enquanto membro do Colégio de comissários? 

A carta de missão recebida da Presidente eleita engloba vários domínios subjacentes ao 

mercado interno: a economia e a sociedade digitais, a indústria e o mercado único prontos para 

o futuro, e a indústria de defesa e espacial. 

O primeiro diz respeito à economia e à sociedade digitais. Neste domínio, o meu papel 

consistiria em contribuir para o reforço da soberania tecnológica da Europa, através do 

investimento na próxima fronteira tecnológica e em normas comuns para as redes 5G e as 

tecnologias de nova geração. Implicaria também liderar os trabalhos sobre uma abordagem 

europeia coordenada em matéria de inteligência artificial e a legislação relativa aos serviços 

digitais, bem como a criação de um verdadeiro mercado único de cibersegurança. Estou 

empenhada em fazer avançar os trabalhos sobre a inteligência artificial, incluindo as suas 

dimensões humanas e éticas, nos primeiros 100 dias do nosso mandato. Outro desafio 

consistiria no reforço da literacia digital dos cidadãos europeus que é crucial para que todos 

eles possam beneficiar da transição digital. Quanto a este ponto, trabalharei em estreita 

cooperação com a comissária designada para a Inovação e a Juventude, a fim de contribuir para 

um plano de ação atualizado em matéria de educação digital. 

A minha carteira inclui também uma «indústria europeia pronta para o futuro». Trata-se de 

contribuir para uma estratégia a longo prazo para o futuro industrial da Europa e para uma nova 

estratégia para as PME, que será liderada conjuntamente pela vice-presidente executiva para 

Uma Europa Preparada para a Era Digital e pelo vice-presidente executivo para Uma Economia 
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ao Serviço das Pessoas. Um novo plano de ação para a economia circular, coordenado pelo 

vice-presidente executivo para o Pacto Ecológico Europeu, contribuirá para a nossa estratégia 

industrial global. Além disso, estar pronta para o futuro não significa que se possa negligenciar 

o funcionamento quotidiano do mercado único. Enquanto guardiã dos Tratados, a Comissão 

tem um papel importante a desempenhar na aplicação justa e eficiente das regras em toda a 

Europa. Entre essas regras gostaria de referir os direitos de propriedade intelectual, que 

assumem a máxima importância na era digital. Quanto a este último aspeto, velarei por que a 

execução de o trabalho de Mariya Gabriel sobre os direitos de autor avance rapidamente.  

Em terceiro lugar, prosseguirei, sob a orientação da vice-presidente executiva para a Europa 

Preparada para a Era Digital, os esforços em matéria de defesa envidados pelas comissárias 

anteriores no domínio do mercado dos equipamentos (Elzbieta Bienkowska) e da mobilidade 

militar (Violeta Bulc). No que diz respeito às primeiras, farei tudo o que estiver ao meu alcance 

para incentivar a realização de projetos de colaboração com a participação das pequenas e 

médias empresas, tanto quanto possível, em toda a Europa, para que este fundo continue a 

prosperar e a irrigar a investigação e a inovação. Quanto à mobilidade militar, trabalharei em 

estreita colaboração com a comissária designada responsável pelos Transportes. O espaço 

também faz parte da minha carteira, bem como os novos desafios trazidos por novos 

concorrentes mundiais, nomeadamente. A execução do futuro programa espacial (abrangendo, 

nomeadamente, o Galileo, o EGNOS e o Copernicus) não só será importante do ponto de vista 

estratégico como terá um impacto importante na nossa vida quotidiana (com, por exemplo, 

aplicações no domínio da geolocalização, das empresas, da agricultura, do ambiente). Tenciono 

também melhorar a ligação entre o espaço, a defesa e a segurança. Todos estes esforços 

contribuirão para uma Europa mais forte no mundo e, como tal, deverão envolver, 

nomeadamente, uma estreita coordenação com a alta representante da Política Externa e da 

Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia. 

 

Em que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 

Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços? Que compromissos específicos está 

disposta a assumir em termos de reforço da transparência, de maior cooperação e de 

acompanhamento efetivo das posições e dos pedidos do Parlamento em matéria de 

iniciativa legislativa? Relativamente às iniciativas previstas e aos procedimentos em curso, 

está disposto a transmitir ao Parlamento as informações e os documentos, em pé de 

igualdade com o Conselho? 

Se for confirmada a minha nomeação como Comissária, o compromisso com o Parlamento 

Europeu será da maior importância para mim, entre outras razões porque o debate democrático 

é, em si mesmo, o valor que mais prezo. Do ponto de vista político, enquanto membro da 

Comissão, serei plenamente responsável e responsável perante o Parlamento Europeu pelas 

atividades da Comissão abrangidas pelo meu pelouro. Enquanto antiga deputada do Parlamento 

Europeu, pude vivenciar em muitas ocasiões os tipos de interações entre o Parlamento Europeu 

e a Comissão Europeia que apresentam os melhores resultados em termos de conceção de 

políticas e de apropriação por parte dos cidadãos. Estas interações devem basear-se na abertura, 

na confiança mútua, na eficiência e no intercâmbio regular de informações, com vista a criar 

um consenso sobre as iniciativas futuras. Estes valores são os que tenciono seguir como 

Comissária na minha relação com o Parlamento Europeu. Ao fazê-lo, tenciono contribuir para 

o reforço da relação especial da Comissão com o Parlamento Europeu, tal como solicitado pela 

Presidente eleita nas suas orientações políticas. 

Penso que necessitamos de uma abordagem aberta e cooperativa ao longo do processo 

legislativo, desde a conceção até ao acordo final. Nesta perspetiva, comprometo-me a assegurar 
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um fluxo regular de informação com os presidentes das comissões competentes e a comunicar 

diretamente com os coordenadores, os relatores e os membros das comissões. Considero que 

esta é uma parte crucial do trabalho de um comissário. Em termos de acompanhamento, também 

implica assegurar que as perguntas dos deputados do Parlamento Europeu à Comissão sobre 

matérias do meu pelouro sejam respondidas de forma rápida e precisa. Obviamente 

comparecerei perante o plenário do Parlamento Europeu sempre que for chamada a responder 

a uma pergunta ou a dar resposta a uma questão específica. 

Assegurarei também que o Parlamento Europeu seja regularmente informado, sobretudo antes 

de eventos importantes e em fases críticas das negociações a nível internacional, nos domínios 

sob a minha responsabilidade.  

Em conformidade com o processo legislativo ordinário, comprometo-me a colocar o 

Parlamento e o Conselho em pé de igualdade. Comprometo-me também a participar 

pessoalmente nos diálogos tripartidos no meu domínio de competência, uma vez que tal é, em 

meu entender, a forma mais eficiente de avançar. 

A Presidente eleita von der Leyen apoia o direito de iniciativa do Parlamento Europeu. 

Comprometeu-se a que a sua comissária dê seguimento às resoluções parlamentares aprovadas 

por maioria dos seus membros com um ato legislativo, no pleno respeito dos princípios da 

proporcionalidade, da subsidiariedade e da melhor legislação. Subscrevo plenamente este 

objetivo e trabalharei estreitamente como o Parlamento em cada uma das fases  das resoluções 

do artigo 225.º do TFUE. 

 

Em todas as minhas interações com o Parlamento, considero que a confiança deve basear-se na 

transparência. É por esta razão que me comprometo a aplicar plenamente as disposições do 

Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão e o Acordo 

Interinstitucional «Legislar Melhor» no que respeita à transparência e ao fluxo de informação 

entre as duas instituições. Considero que este aspeto é crucial não só entre as duas instituições, 

mas, de um modo mais geral, para recuperar a confiança dos cidadãos na União Europeia. 

 

Perguntas da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia: 

1. Quais são as principais prioridades políticas que tenciona levar a cabo no domínio mais 

significativo que lhe é proposto no âmbito da sua pasta e que se insere nas competências 

da Comissão ITRE, a saber, a economia e a sociedade digitais, a indústria, as PME, a 

indústria da defesa e o espaço? Quais são as iniciativas legislativas e não legislativas 

específicas, incluindo instrumentos financeiros, que prevê adotar para a concretização 

dessas prioridades, em particular no que se refere a iniciativas no domínio da soberania 

tecnológica da Europa, nomeadamente a cibersegurança, a inteligência artificial, as 

tecnologias do livro-razão distribuído, a computação de alto desempenho, as redes de 

comunicações, os dados, bem como as principais cadeias de valor na defesa, no espaço e 

noutros setores? Qual seria o teor principal dessas iniciativas e que calendário seguiriam? 

Como pretende assegurar que o novo Plano de Ação para a Economia Circular contribua 

para a estratégia industrial global da UE? Como tenciona aplicar na prática a regra da 

«Comporta Regulatória» em relação às propostas legislativas no seu domínio de 

intervenção?  

Após dez anos a lidar com as consequências da crise financeira, as nossas economias são 

confrontadas com mudanças sem precedentes relacionadas com as alterações climáticas, a 
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revolução digital e um ambiente geopolítico em rápida mutação que estão a transformar 

profundamente a forma como vivemos, trabalhamos, produzimos e trocamos bens e serviços.  

A corrida mundial à autonomia estratégica e à liderança tecnológica está já bem avançada, e a 

Europa está em perigo de ficar para trás. Sem uma base industrial forte, assente numa estratégia 

comum e em recursos comuns, a Europa não poderá, a nível interno, produzir as tecnologias de 

que necessita para permanecer na vanguarda da concorrência mundial e manter o seu modelo 

social único.  

Pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reforçar a base industrial da Europa com 

políticas sólidas baseadas no mercado e reforçar, por conseguinte, a nossa capacidade coletiva 

de liderar a transição rumo a um novo mundo digital e para que a Europa se torne o primeiro 

continente neutro para o clima. Para tal, será necessário angariar um financiamento importante, 

que será inevitavelmente uma combinação de fundos públicos e privados, a nível nacional e da 

UE, mobilizando diferentes instrumentos financeiros, nomeadamente através do InvestEU e do 

Banco Europeu de Investimento. 

Antes de mais, a minha prioridade absoluta será conciliar o social e o mercado no quadro atual 

da economia moderna. 

Economia e sociedade digitais 

A indústria europeia desempenha um papel central na prosperidade, na liderança mundial e na 

coesão social da UE. A Europa é líder mundial em muitas indústrias, especialmente produtos e 

serviços de elevado valor acrescentado, incluindo a indústria automóvel, a aeronáutica, a 

engenharia, a indústria química e a indústria farmacêutica. No entanto, a nossa indústria precisa 

de se adaptar ao ritmo acelerado da transformação industrial, da transição para uma economia 

neutra para o clima, e aos avanços tecnológicos, em especial ao aumento das tecnologias 

digitais, e a uma conjuntura geopolítica em rápida evolução.  

Em 2001, só uma das cinco maiores empresas do mundo por capitalização de mercado era uma 

empresa digital. Atualmente, as cinco primeiras são todas do setor digital e nenhuma é europeia. 

A Europa perdeu a liderança tecnológica no domínio digital, apesar de continuar a ser um dos 

maiores mercados mundiais de produtos e serviços digitais.  

A recuperação da liderança tecnológica deverá contribuir para a criação de uma forma europeia 

de fazer política digital. Neste contexto, é fundamental estabelecer normas. A antecipação da 

curva normativa permitirá à UE definir a forma como as tecnologias se desenvolvem de acordo 

com as nossas próprias preferências. É uma questão de valores e também de estratégia 

industrial: evita a fragmentação em mercados nacionais e estabelece as normas mundiais, uma 

vez que ninguém pode ignorar a Europa como um dos maiores mercados do mundo. As 

empresas mundiais terão de adaptar os seus produtos e serviços às regras da Europa, como foi 

o caso do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.  

Trabalharei em estreita cooperação com os membros competentes do Colégio para assegurar a 

transformação inclusiva das nossas indústrias em benefício de todos. Como sublinhado pela 

Presidente eleita nas suas orientações políticas, devemos reconhecer, nesta transição, que nem 

todos partem em pé de igualdade. Todos partilhamos a mesma ambição, mas alguns poderão 

necessitar de um apoio mais adaptado do que outros para a concretizarem. O novo Fundo para 

uma Transição Justa dos FEEI contribuirá para que ninguém seja deixado para trás. Será 

igualmente necessário apoiar a aquisição de novas competências. Neste contexto, contribuirei 
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para atualizar o Plano de Ação para a Educação Digital, a fim de colmatar o défice de 

competências na Europa e continuarei particularmente vigilante quanto ao impacto da transição 

nos mais vulneráveis dos nossos cidadãos. 

Indústria e pequenas e médias empresas (PME) 

A estratégia para o futuro industrial da UE deve abranger todos os aspetos que afetam a indústria 

e a sua competitividade, desde o investimento e os contratos públicos ao comércio, às 

competências, à inovação e ao apoio às pequenas e médias empresas. Só pode ser concebida e 

desenvolvida em diálogo com todas as partes interessadas.  

As PME representam a grande maioria das empresas e a espinha dorsal da nossa economia. 

Representam o maior contributo para o bem-estar económico da UE, representando dois terços 

do emprego total. A criação de um ambiente favorável às empresas, em que as pequenas 

empresas, as novas empresas inovadoras com elevado potencial de crescimento (ou seja, as 

empresas em fase de arranque e em expansão), bem como as PME «tradicionais», possam 

prosperar, continua a ser um grande desafio. 

Ao desenvolver a nossa estratégia para as PME, tenho sempre em mente todas as dificuldades 

que os empresários enfrentam diariamente: recrutamento, acesso ao financiamento, burocracia, 

atrasos de pagamento, etc. Este desafio multifacetado deve ser enfrentado em estreita 

coordenação com outros membros do Colégio, por exemplo, para concluir a União dos 

Mercados de Capitais, para garantir que as PME tenham acesso ao financiamento de que 

necessitam para crescer. No âmbito do mercado único, a burocracia e os obstáculos que 

subsistem afetam particularmente as empresas que procuram fazer negócios transfronteiras e 

aceder aos mercados de países terceiros. Dar resposta a estas questões será uma das primeiras 

prioridades na minha agenda para as PME. 

Soberania tecnológica 

Para contribuir para o reforço da soberania tecnológica da Europa, apoiarei o investimento na 

próxima fronteira das tecnologias (cadeias de blocos, computação de alto desempenho, 

algoritmos, e ferramentas de partilha e utilização de dados). Em todos estes domínios, estou 

convencido de que podemos fazer mais através de esforços conjuntos a nível nacional e da UE. 

A atual Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (Empresa Comum 

HPC) é um caso concreto, uma vez que reunirá os recursos europeus para desenvolver 

supercomputadores de topo para o tratamento de grandes volumes de dados, que os Estados-

Membros não poderiam fazer sozinhos. É este o tipo de iniciativas concretas que tenciono 

apoiar e assegurarei a plena utilização dos recursos do próximo quadro financeiro plurianual. 

O desafio das alterações climáticas e a economia circular 

Como sublinhou a Presidente eleita, Ursula von der Leyen, nas suas orientações políticas, o 

maior desafio e oportunidade do nosso tempo é que a Europa se torne o primeiro continente 

sem impacto no clima até 2050. Por conseguinte, farei tudo o que estiver ao meu alcance para 

ajudar a indústria da UE a liderar a transição para uma economia sustentável. Serão precisas 

medidas adicionais para regiões específicas onde a transição representa um desafio especial 

devido à presença de indústrias com utilização intensiva de energia e de carvão. 

Com base no êxito do Plano de Ação da UE para a economia circular adotado em 2015, o novo 

Plano de Ação para a Economia Circular contribuirá para esta estratégia industrial global. A 
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minha intenção é tirar partido do exemplo da estratégia europeia no campo dos plásticos para 

apoiar outros setores ou cadeias de valor com elevado impacto ambiental e potencial para a 

circularidade. Estou convencida de que podemos avançar para a manutenção dos recursos e dos 

materiais na economia durante mais tempo e para a minimização dos resíduos, através da 

conceção ecológica, da rotulagem energética, dos contratos públicos ecológicos e das 

legislações setoriais. 

Indústria de defesa competitiva e inovadora 

A indústria de defesa europeia gera um volume de negócios total de 100 mil milhões de euros 

por ano. A indústria da defesa enfrenta muitos obstáculos no nosso mercado interno devido ao 

facto de os Estados-Membros gastarem os seus orçamentos de defesa ao nível nacional e 

definirem os seus requisitos técnicos para o equipamento militar ao mesmo nível. Por exemplo, 

os Estados-Membros têm 17 tipos de tanques de combate, enquanto os EUA têm um. Não há 

cooperação suficiente no domínio da defesa na Europa. Existem várias duplicações nas 

despesas e o mercado da defesa está muito fragmentado. 

Há uma ampla margem para a Europa realizar progressos na eliminação dos obstáculos à 

colaboração e na abertura do acesso transfronteiras a novos operadores e a pequenas e médias 

empresas.  

Garantir que a Europa disponha de uma indústria de defesa competitiva e inovadora é uma das 

minhas prioridades. Tornará a Europa mais forte no mundo, permitindo-lhe reforçar a NATO e 

melhorar a partilha transatlântica de encargos. 

A Comissão dispõe de importantes instrumentos para realizar progressos ao nível europeu na 

eliminação dos obstáculos à colaboração transfronteiras e na exploração das oportunidades do 

mercado interno europeu. O primeiro instrumento importante é o Fundo Europeu de Defesa 

(FED), que permitirá o cofinanciamento da contribuição da indústria de defesa europeia para a 

produção de tecnologias e produtos inovadores e de ponta, com base nas necessidades militares 

dos Estados-Membros.  

O FED incentivará a cooperação entre os Estados-Membros e as suas indústrias. Essa 

cooperação deve: 

- ajudar a ultrapassar as barreiras nacionais, evitar duplicações e fragmentação 

desnecessárias, reduzindo assim os custos e as ineficiências. Para serem elegíveis, os 

projetos terão de envolver a cooperação de três empresas de três Estados-Membros 

diferentes, pelo menos.  

- Além disso, a fim de tirar o máximo partido das sinergias entre o espírito empresarial e 

as políticas de defesa, será concedido um prémio especial para incentivar a participação 

das PME no FED. 

Será também importante o facto de os princípios éticos serem respeitados na execução do FED, 

com especial destaque para a questão fundamental da inteligência artificial no setor da defesa.  

Uma importante vertente de trabalho será a implementação do Plano de Ação para a Mobilidade 

Militar. A dotação do cofinanciamento no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa, 

juntamente com os esforços para modernizar as infraestruturas de dupla utilização e várias 

medidas aduaneiras e fiscais, reforçará a capacidade de os Estados-Membros contribuírem para 
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a realização dos objetivos da Organização do Tratado do Atlântico Norte relacionados com a 

defesa coletiva e a sua capacidade para levar a cabo operações militares em resposta a ameaças 

externas. 

Foram criados instrumentos legislativos, como a diretiva relativa aos contratos públicos no setor 

da defesa e a diretiva relativa às transferências intracomunitárias de produtos relacionados com 

a defesa, para melhorar o funcionamento do mercado interno da defesa. Ao acompanhar de 

perto a sua aplicação, quero também garantir que estes atos legislativos sejam mais eficazes e 

que os Estados-Membros os apliquem na íntegra e de modo uniforme.  

Líder no Espaço 

A Europa é a segunda potência espacial do mundo. Dispomos do melhor sistema de observação 

da Terra (Copernicus) e do melhor sistema de localização por satélite (Galileo) do mundo. A 

tecnologia, os dados e os serviços espaciais tornaram-se indispensáveis na vida dos europeus. 

É nesses dados que se apoiam os telemóveis e os sistemas de navegação automóvel que 

utilizamos. Os satélites também fornecem informações imediatas em caso de catástrofes, como 

sismos, incêndios florestais ou inundações, permitindo uma melhor coordenação entre as 

equipas de emergência e salvamento.  

A política espacial da UE visa dar resposta a alguns dos desafios mais prementes, como o 

combate às alterações climáticas e a promoção da inovação tecnológica. Os sistemas espaciais 

trazem benefícios à sociedade e à economia da UE se uma comunidade grande e heterogénea 

de utilizadores deles beneficiar e neles investir. O sistema mundial de navegação por satélite 

Galileo é utilizado em todo o mundo por mais de mil milhões de utilizadores. A plena 

capacidade operacional deve ser atingida em 2020. O EGNOS presta serviços de segurança da 

vida humana à aviação e aos utilizadores marítimos na Europa. Os agricultores dependem do 

EGNOS para uma agricultura precisa.  

Registaram-se progressos na utilização dos dados espaciais e na criação de oportunidades para 

as PME e as empresas em fase de arranque, mas só recentemente este trabalho começou, pelo 

que é possível fazer mais, por exemplo, promovendo a utilização dos serviços Galileo em 

automóveis automatizados e conectados e em matéria de calendário e sincronização de 

infraestruturas cruciais europeias. O novo programa espacial da UE irá promover o reforço das 

capacidades em toda a União e apoiar as empresas, facilitando, por exemplo, o acesso ao 

financiamento, criando redes de centros espaciais ou disponibilizando capacidades de 

formação, apoiando as empresas em fase de arranque e as ações de inovação. A interação entre 

as aplicações espaciais e as atividades de investigação deve ser aprofundada para desenvolver 

novos instrumentos e novas soluções, por exemplo os novos satélites Copernicus com novas 

capacidades de monitorização global das emissões de CO2, das alterações na região do Ártico, 

etc.  

O programa espacial da UE é também um trunfo para a segurança e a defesa da UE. Por 

exemplo, o serviço público regulado Galileo (PRS) prevê posições e calendários limitados a 

utilizadores autorizados pelos governos, para aplicações sensíveis, o que exige um elevado nível 

de continuidade do serviço. Tal inclui os serviços de emergência, as operações de manutenção 

da paz e a gestão de crises. As sinergias entre estes dois domínios de intervenção têm de ser 

mais exploradas e reforçadas à semelhança do PRS. 

O acesso autónomo, fiável e rentável da UE ao espaço, bem como a sua liderança a nível 

mundial, devem ser preservados, mas a cooperação internacional é fundamental e um elemento 



 

11 
 

muito importante da estratégia espacial. Deverá ser prosseguido o diálogo com os parceiros 

internacionais (EUA, China, Japão ou África do Sul).  

Regra da «Comporta Regulatória» 

A legislação da UE pode alcançar objetivos e proporcionar benefícios que os Estados-Membros, 

atuando isoladamente, não podem obter. No entanto, para atingir os seus objetivos, a legislação 

da UE pode gerar encargos para os beneficiários finais ou para os utilizadores.  

A regra da «Comporta Regulatória» reduzirá estes encargos: quer isto dizer que todas as 

propostas legislativas que introduzam novos encargos deverão dispensar as pessoas e as 

empresas de encargos equivalentes existentes a nível da UE no mesmo domínio de intervenção. 

Este princípio será aplicado através da análise de todo o domínio político, indo, por conseguinte, 

para além de cada ato legislativo que impõe novos encargos. Tal assegurará que os objetivos 

políticos globais sejam alcançados de forma eficiente e com um mínimo de encargos e que a 

Comissão tenha sempre a possibilidade de agir se necessário.  

- Quais serão as suas prioridades principais no domínio da economia e sociedade digitais, 

por exemplo no que diz respeito à cibersegurança, à implantação de redes da próxima 

geração e às futuras tecnologias móveis, bem como no apoio ao Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas?  Em particular no que se refere à cibersegurança, como 

tenciona criar uma Unidade Cibernética Conjunta (nomeadamente, no que concerne à 

sua composição, às tarefas e ao impacto nos atuais intervenientes da União neste domínio) 

e compromete-se a propor um novo instrumento jurídico horizontal para estabelecer 

obrigações vinculativas em matéria de cibersegurança (por exemplo, em relação às 

atualizações de software) para todos os produtos conectados? 

A digitalização alterou a vida dos cidadãos europeus e revolucionou a forma como fazemos 

negócios, tornando as nossas vidas mais fáceis e criando enormes oportunidades para as 

empresas, mas também novos desafios para as pessoas e as empresas que têm de acompanhar 

esta rápida evolução. A inteligência artificial, os grandes volumes de dados, a computação em 

nuvem, a supercomputação, a próxima computação quântica, as cadeias de blocos e a 

conectividade de alta velocidade podem ajudar-nos a resolver alguns dos maiores desafios do 

mundo: desde a luta contra as alterações climáticas ao tratamento do cancro e à produção de 

alimentos seguros e a preços acessíveis, suscita questões fundamentais que devem ser 

abordadas. 

Nos últimos cinco anos, a Estratégia para o Mercado Único Digital reduziu a fragmentação do 

mercado, aumentou os fluxos de dados e a fluidez do mercado e adaptou as regras existentes à 

era digital. Mas é necessário fazer muito mais. Tenciono, por conseguinte, tirar partido destes 

importantes avanços, com a ajuda do Parlamento Europeu, dos Estados-Membros e das partes 

interessadas.  

Tal como anunciado nas orientações políticas da Presidente eleita, trabalharei em conjunto com 

a Vice-Presidente indigitada Margrethe Vestager, sobre um novo quadro normativo da UE para 

a inteligência artificial, que promove o desenvolvimento e a criação de uma inteligência 

artificial fiável, tendo em conta as dimensões éticas da sua implantação.  

Para impulsionar a economia digital europeia e proporcionar o ambiente em linha aberto e 

seguro que as necessidades da sociedade europeia requerem, a Presidente eleita confiou-me, 

além disso, a preparação da Lei dos Serviços Digitais, o que constituirá uma das minhas 
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principais prioridades. Os meus princípios orientadores neste domínio consistirão no reforço de 

condições de concorrência equitativas para os serviços digitais; assegurar um comportamento 

leal, responsável e transparente das plataformas em linha; proteger os nossos direitos 

fundamentais, como a liberdade de expressão e a privacidade; mantendo os mercados abertos e 

não discriminatórios para promover uma economia baseada em informação. Tal como referido 

no relatório do Parlamento Europeu de 2017 sobre as plataformas em linha e o mercado único 

digital, assegurarei, em especial, que a Lei proporcione clareza e estabeleça processos eficazes 

para combater a difusão de conteúdos ilegais em linha. Precisamos também de refletir sobre a 

melhor forma de resolver os problemas emergentes relacionados, nomeadamente, com a tomada 

de decisões algorítmicas, o acesso aos dados, a publicidade digital, as condições de trabalho e 

as preocupações relativas às plataformas da economia colaborativa. 

A luta contra os conteúdos ilegais é transversal a todas as jurisdições. Quero reforçar, no 

mercado único, os mecanismos de cooperação que permitam a todos os cidadãos europeus uma 

proteção igual e eficaz e que permitam a instauração de uma confiança mútua entre as 

autoridades. A proposta de lei relativa aos serviços digitais basear-se-á numa análise sólida e 

num diálogo inclusivo com as partes interessadas.  

As tecnologias de livro-razão inspiradas nas cadeias de blocos são tecnologias transformadoras 

que proporcionam maior confiança e eficiência nos serviços existentes e nos serviços futuros. 

Estou empenhada em trabalhar com os Estados-Membros e a indústria para assumir a liderança 

da UE em matéria de cadeia de blocos, por exemplo, através do investimento na I&D&I, na 

definição de normas e no papel de liderança assumido pelo setor público. Procurarei, em 

especial, fazer avançar os trabalhos sobre a infraestrutura europeia de cadeia de blocos, com o 

objetivo de a transformar num padrão de referência global para o desempenho, a segurança, a 

resiliência e a eficiência energética.  

As redes de comunicações são a espinha dorsal da economia e da sociedade digitais e são 

essenciais para o espírito empresarial e a inovação. No entanto, ainda hoje, muitas pequenas 

empresas não conseguem alcançar todo o seu potencial em zonas rurais que têm más ligações 

à Internet ou decidem prosseguir as suas ideias empresariais fora da Europa, uma vez que o 

ambiente digital existente não é adequado ao século XXI. Estou empenhada em alterar esta 

situação. Concentrar-me-ei no trabalho em conjunto com os Estados-Membros para aumentar 

a conectividade e preparar a Europa para a 5G.  

Com base no recém-adotado Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e assegurando a 

sua plena aplicação, prosseguiremos as nossas ações neste domínio. Por exemplo, o código 

facilitará a implantação de pequenas células para as comunicações sem fios 5G e promoverá a 

oportuna entrada em funcionamento do espetro harmonizado ou da 5G, bem como do espetro 

para utilização não autorizada de equipamentos de curto alcance, Wi-Fi ou segurança dos 

transportes. Trabalharei também para assegurar a aplicação em tempo útil das regras mais 

estritas sobre o número de emergência europeu 112, uma vez que tal pode salvar vidas. 

Considero que é fundamental garantir que as nossas redes de 5G sejam resilientes e seguras. 

Por conseguinte, velarei por que as medidas propostas pela Recomendação sobre a 

cibersegurança das redes 5G sejam concluídas de acordo com o plano e incluam processos para 

identificar os riscos de segurança e medidas de atenuação. Nestas condições, tenciono facilitar 

a sua implantação ordenada em tempo útil, tendo simultaneamente em devida conta os 

interesses e as preocupações das partes interessadas e dos cidadãos.  
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A garantia de liderança digital e a construção de uma economia dos dados forte dependerá 

também da capacidade de proteção contra os ciberataques. A importância da cibersegurança 

continuará, por conseguinte, a aumentar ainda mais, uma vez que será necessário reforçar a 

proteção das nossas infraestruturas críticas e dos serviços públicos que deles dependem, em 

especial porque os objetos conectados proporcionarão muitos mais pontos de vulnerabilidade. 

A cibersegurança é um domínio em que a UE realizou progressos, aumentando o nível de 

confiança entre os Estados-Membros. No futuro, temos de continuar nesta via para que 

possamos passar de uma cultura de «necessidade de saber» para uma de «necessidade de 

partilhar», de modo a que a cooperação em matéria de cibersegurança passe a ser a norma em 

todos os domínios, incluindo na aplicação da lei e no domínio da defesa. 

A diretiva relativa à segurança das redes e da informação é a primeira legislação horizontal da 

União em matéria de cibersegurança. Considero que o diálogo em curso com os Estados-

Membros e as empresas abrangidas pela diretiva, bem como a cooperação estratégica entre as 

autoridades nacionais dos Estados-Membros, permitirá que esta seja aplicada de forma mais 

eficaz. No âmbito da aplicação do Regulamento Cibersegurança, a Comissão trabalhará 

incessantemente com a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) e os 

Estados-Membros para a implantação de sistemas de certificação da cibersegurança em 

domínios prioritários como a 5G ou a computação em nuvem. Tal irá, em última análise, 

melhorar a cibersegurança numa vasta gama de produtos e serviços digitais. 

A minha carta de missão pede-me que lidere os trabalhos de criação de uma unidade conjunta 

para a cibersegurança. Tal englobaria questões de resiliência, aplicação da lei e a dimensão de 

defesa da cibersegurança, a fim de assegurar uma cooperação reforçada e estruturada, bem 

como um mecanismo a nível da UE de assistência mútua em tempos de crise. A unidade 

conjunta para a cibersegurança pode tirar partido da experiência e dos conhecimentos 

especializados existentes nos organismos nacionais e da UE nesta matéria. A longo prazo, 

teremos de refletir melhor nas infraestruturas adequadas de que carecemos para fazer face a 

estes ciberdesafios. 

É igualmente necessário reforçar a cibersegurança de produtos e serviços de TIC, que se está a 

tornar cada vez mais importante. O Regulamento Cibersegurança é um passo importante na 

direção certa, uma vez que estabeleceu uma abordagem comum de certificação da 

cibersegurança a nível da UE. A Comissão analisará a necessidade de certificação obrigatória 

para determinadas categorias de produtos e serviços em tempo útil, de acordo com as 

disposições do Regulamento Cibersegurança. 

Nas orientações políticas para a próxima Comissão Europeia, a Presidente eleita 

mencionou uma nova estratégia industrial sem, todavia, fornecer pormenores concretos. 

Como pretende assegurar que a nova estratégia industrial integrada da UE a longo prazo 

contribua, nomeadamente, para a criação de empregos de elevada qualidade, o aumento 

da contribuição industrial para o PIB da União, a redução do risco de deslocalização das 

indústrias para fora da UE, garantindo que a participação dos países terceiros em 

indústrias e infraestruturas estratégicas seja devidamente fiscalizado, bem como 

promovendo sinergias entre as várias políticas europeias, a fim de reduzir o risco de 

consequências nefastas para as indústrias da UE, respeitando, simultaneamente, os 

objetivos do Acordo de Paris? Para o efeito, teria em consideração a criação de uma 

«União da Indústria» (semelhante ao conceito de «União da Energia») para consolidar e 

coordenar os esforços no sentido de alcançar os objetivos acima referidos?  
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Uma nova estratégia industrial deve responder às duas transformações fundamentais das nossas 

economias e sociedades: a digitalização e as alterações climáticas, num contexto externo em 

rápida mutação.  

Esta estratégia deve ser desenvolvida em diálogo com todas as partes interessadas. Tenciono 

cooperar estreitamente com os vice-presidentes executivos indigitados, Margrethe Vestager e 

Valdis Dombrovskis, a fim de contribuir para uma nova estratégia de longo prazo sobre o futuro 

industrial da UE.  

Devemos mobilizar todas as nossas políticas e instrumentos, desde o investimento e os contratos 

públicos até ao comércio, às competências, à inovação e ao apoio às pequenas e médias 

empresas (PME). A nova estratégia industrial deverá orientar uma transição industrial bem 

sucedida para a era digital e uma economia neutra para o clima, preservando e melhorando o 

modelo único europeu de economia social de mercado, a fonte da nossa prosperidade e justiça 

social. A mundialização, a digitalização e as alterações climáticas exigirão uma reflexão 

profunda sobre o funcionamento, a produção, o consumo e o comércio. A questão da igualdade 

de condições de concorrência equitativas no comércio mundial é acentuada num mundo em que 

o sistema económico multilateral baseado em regras está sob pressão.  

O mercado único está no centro da nossa estratégia industrial. Já é a nossa União da Indústria. 

Esta construção única no mundo elimina as fronteiras à livre circulação de pessoas, 

mercadorias, serviços e capitais. As negociações sobre a saída do Reino Unido da UE 

aumentaram a sensibilização para os seus benefícios. Assegurar o bom funcionamento do 

mercado único será um elemento fundamental da nossa estratégia industrial.  

O mercado único é claramente o nosso melhor trunfo para a nossa diplomacia económica, uma 

vez que oferece um ponto de entrada único para o maior mercado do mundo. Mas, ao conceder 

acesso ao nosso mercado, devem ser asseguradas condições de concorrência equitativas. 

Embora a UE deva permanecer aberta, não deve tornar-se vulnerável.  

Neste contexto, assistiu-se nos últimos anos a um número crescente de aquisições estratégicas 

de empresas levadas a cabo por países terceiros. O novo regulamento relativo ao controlo do 

investimento direto estrangeiro (IDE) entrará em vigor em outubro de 2020. Também ele 

permite que a Comissão se pronuncie sempre que um investimento de um país terceiro ameace 

a segurança ou a ordem pública de mais de um Estado-Membro, ou quando um investimento 

for suscetível de comprometer um projeto estratégico ou um programa de interesse coletivo 

para a UE. Apoiarei o comissário responsável pelo Comércio na implementação deste novo 

instrumento, em especial do ponto de vista das indústrias e dos programas estratégicos sob a 

minha responsabilidade, e com vista a assegurar a soberania tecnológica da Europa. Mas 

também precisamos de uma colaboração industrial mais forte ao longo das cadeias de valor 

europeias, a fim de criar a massa crítica e a escala necessárias. Por conseguinte, coordenarei 

ativamente os esforços com os Estados-Membros para reforçar as principais cadeias de valor, 

no pleno respeito pelas competências dos Estados-Membros em matéria de política industrial. 

Num mundo em que os ativos intelectuais e intangíveis (invenções, criações, marcas, dados, 

saber-fazer) determinam cada vez mais o valor das empresas, as políticas de propriedade 

intelectual são uma alavanca essencial para impulsionar a competitividade industrial. É por esta 

razão que tenciono analisar de perto o nosso regime de propriedade intelectual a fim de verificar 

e garantir se é coerente, adequado para a era digital e capaz de apoiar a nossa competitividade. 

O regime deve enfrentar novos desafios como a IA, a impressão 3D, a economia circular, etc., 

e garantir o acesso das PME à proteção da propriedade intelectual. A nível mundial, a Europa 
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deve também continuar a assumir a liderança, contribuindo para o estabelecimento de normas 

mundiais e garantindo condições de concorrência equitativas.  

Por último, a política de contratos públicos é um instrumento poderoso para aumentar a 

competitividade da economia europeia. A aquisição pública de obras, bens e serviços representa 

mais de 14 % do PIB da UE. As entidades adjudicantes do setor público terão de promover a 

procura pública para assegurar a aceitação e incentivar o desenvolvimento de soluções 

inovadoras e sustentáveis. Devem tornar-se intervenientes importantes no ecossistema de 

inovação europeu, impulsionando os contratos de inovação para a resolução de questões 

sistémicas através da criação de procura de inovações incrementais e revolucionárias e da 

demonstração de oportunidades para as PME. Através dos contratos públicos, os governos a 

todos os níveis podem alcançar objetivos políticos mais vastos, como a competitividade, a 

justiça social e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As orientações sobre a 

participação de proponentes e mercadorias de países terceiros no mercado de contratos públicos 

da UE devem também contribuir para assegurar condições de concorrência equitativas a nível 

internacional, em que a reciprocidade em matéria de oportunidades de contratação pública é o 

nosso objetivo.   

- Quais as medidas concretas que prevê adotar para promover a política da União para 

as pequenas e médias empresas (PME), em particular no que diz respeito à integração do 

princípio de «pensar primeiro em pequena escala», atualizando, se necessário, a definição 

de «PME», em conformidade com o mais recente acórdão do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, e prestando especial atenção às «microempresas» e às «empresas em fase de 

arranque»? Como tenciona assegurar que as PME disponham de um acesso fácil a um 

financiamento adequado e de uma redução maior dos seus encargos administrativos? 

Como será implementada a «estratégia específica para as PME» delineada nas orientações 

políticas para a próxima Comissão Europeia? Ademais, qual seria a função do 

«representante para as PME», mencionado na sua carta de missão, e de que forma será 

selecionado? 

Os empresários, as empresas em fase de arranque e as PME da Europa desempenham um papel 

crucial na nossa estratégia industrial. Representam 99 % de todas as empresas e empregam dois 

terços de todos os trabalhadores. Mas muitas PME lutam com a complexidade normativa, pelo 

acesso ao financiamento e com a dificuldade em encontrar parceiros comerciais e de 

investimento. Muito poucas empresas europeias em fase de arranque sobrevivem à fase crítica 

dos primeiros dois ou três anos, e são ainda menos as que se tornam grandes empresas. Além 

disso, tornar-se empresário não é igualmente fácil em toda a Europa, especialmente nas regiões 

mais desfavorecidas. Uma preocupação particular é a taxa relativamente baixa de 

empreendedorismo feminino. As mulheres representam menos de 30 % dos empresários na 

Europa e a diferença é particularmente acentuada na inovação e na ciência.  

A estratégia para as PME será uma componente essencial da nossa estratégia industrial, dada a 

sua importância no nosso modelo económico e social. Deve mobilizar todos os instrumentos 

disponíveis e basear-se no princípio «pensar primeiro em pequena escala». 

Os encargos administrativos constituem um obstáculo importante para as PME. Solicitarei aos 

meus serviços que trabalhem em estreita colaboração com o Comité de Controlo da 

Regulamentação (CCR) para garantir uma aplicação sistemática e proporcionada do teste PME, 

a fim de evitar que a legislação imponha encargos excessivos a estas empresas. Para além disso, 

velarei por que a opinião das PME sobre as barreiras regulamentares seja ouvida e seguida de 

efeito, se for caso disso. Neste contexto, a Assembleia das PME e a Rede de Representantes das 
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PME são fóruns importantes, cujo trabalho será um elemento importante da estratégia para as 

PME. A decisão sobre quem será o representante da Comissão para as PME será tomada neste 

contexto. 

O acesso ao financiamento (incluindo o financiamento privado) e o apoio específico 

(nomeadamente através do Banco Europeu de Investimento) são elementos essenciais. Velarei 

por que todos os recursos financeiros disponíveis que facilitem o acesso ao financiamento por 

centenas de milhares de PME sejam plenamente utilizados. Além disso, o Programa Europa 

Digital pode prestar um apoio valioso às PME na sua transição para uma economia mais 

sustentável e digital, através da sua concentração em competências digitais avançadas e do 

apoio à partilha de conhecimentos especializados em tecnologias de ponta através dos 

chamados polos de inovação digital.  

A estratégia para as PME deve ainda ser complementada e apoiada por esforços mais amplos 

da nossa estratégia industrial em matéria de competências, contratos públicos, propriedade 

intelectual e condições de concorrência equitativas a nível mundial, tal como descrito acima. 

A nossa definição de PME deve ser pertinente e adequada ao futuro, tendo em conta a 

diversidade das PME na Europa. A Comissão cessante procedeu a uma avaliação da definição 

de PME, incluindo um vasto exercício de consulta com todas as partes interessadas: empresas, 

associações, governos e autoridades de gestão a todos os níveis. Esta avaliação aborda um vasto 

leque de aspetos. Avaliarei cuidadosamente qualquer necessidade de alterações.  

- Que medidas prevê adotar para contribuir para a competitividade da indústria da UE? 

Pretende adotar medidas específicas para cada setor, com vista a apoiar os setores 

industriais europeus sujeitos a uma concorrência feroz a nível mundial, como, por 

exemplo, a indústria aeroespacial (incluindo helicópteros e drones), a indústria da defesa, 

a indústria das telecomunicações, a indústria automóvel, as indústrias de alta intensidade 

energética e a indústria manufatureira? De que modo pretende garantir que as 

componentes das cadeias de valor estratégicas localizadas na UE continuem a fazer parte 

das futuras cadeias de valor a nível mundial, em particular no âmbito das novas 

tecnologias? Ademais, como tenciona garantir que a transformação industrial promova a 

adoção de produtos, processos e tecnologias que sejam seguros e respeitem o clima, 

prevenindo simultaneamente a deslocalização das emissões de carbono para países 

terceiros? Que medidas específicas tenciona tomar para prevenir a deslocalização das 

emissões de carbono? 

A indústria europeia desempenha um papel central na prosperidade, na liderança mundial e na 

coesão social da UE. A indústria representa cerca de 17,5 % do PIB da UE (22 %, incluindo a 

construção) e emprega diretamente quase 24 % dos trabalhadores, com um contributo real 

muito maior para o emprego e o crescimento devido à importância dos serviços relacionados 

com a indústria e à tendência para a terciarização. No entanto, a indústria europeia enfrenta 

agora uma concorrência muito mais forte devido à emergência de novas potências económicas. 

Este aspeto é particularmente visível no posicionamento das empresas europeias a nível 

mundial.  

Hoje em dia, a indústria parece ser radicalmente diferente, em comparação com as últimas 

décadas, devido a um ritmo acelerado de transformações económicas, societais e ambientais, 

bem como de descobertas tecnológicas e novos modelos de negócio. Isto é especialmente 

verdade devido às tecnologias digitais, como a inteligência artificial, a computação de alto 

desempenho ou a cibersegurança, em que a Europa depende cada vez mais de tecnologias 



 

17 
 

estrangeiras. Se esta dependência persistir, as cadeias de valor europeias críticas podem ser 

inteiramente moldadas por países terceiros.  

Competitividade 

O reforço da competitividade da indústria europeia, e das PME em particular, será fundamental 

para enfrentar estes novos desafios. Por isso a competitividade estará no centro da nossa 

estratégia a longo prazo para o futuro industrial da Europa. Não há milagres para incrementar a 

competitividade, mas sim um vasto leque de instrumentos internos de reforço, desde os 

investimentos e os contratos públicos às competências, ao comércio, à PI, à inovação e ao apoio 

às PME. 

Sem investimentos concertados públicos e privados, a Europa corre o risco de desperdiçar 

oportunidades ou de subinvestir em cadeias de valor estratégicas fundamentais, como a 

cibersegurança, a saúde inteligente, o hidrogénio, a indústria de baixas emissões de CO2, os 

veículos conectados e autónomos, a Internet industrial das coisas, as baterias ou a 

microeletrónica. Para além da utilização dos instrumentos financeiros da UE, estes 

investimentos poderão ser apoiados por quadros específicos enquanto projetos importantes de 

interesse europeu comum (IPCEI). 

A utilização estratégica dos contratos públicos pelos organismos locais, regionais e nacionais é 

também um instrumento essencial para o investimento. O meu objetivo será transformar os 

contratos públicos num instrumento estratégico para alcançar os nossos objetivos. Por 

conseguinte, apoiarei os adquirentes públicos em toda a UE. Em especial, apoiarei a 

aproximação das comunidades de práticas (como grandes compradores — grandes cidades de 

toda a UE ou especialistas do setor da saúde), a fim de as ajudar a aplicar estratégias de 

aquisição mais adequadas e a melhorar o funcionamento dos sistemas de contratação pública. 

Uma estratégia ambiciosa em matéria de competências será também fundamental para garantir 

que os europeus continuem a ser competitivos. Só uma ação coordenada que reúna a Comissão 

sob a liderança de Nicolas Schmit, os Estados-Membros, as regiões, a indústria, a educação e 

formação, e os sindicatos permitirá à indústria da UE aceder aos talentos e à mão de obra 

qualificada de que necessita. 

Não esqueçamos que um instrumento importante para estimular a competitividade da indústria 

europeia continuará a ser o bom funcionamento do mercado único, que oferece às empresas 

acesso a um grande mercado competitivo e elimina obstáculos que impedem o crescimento e a 

inovação. Tenciono abordar os obstáculos ainda existentes para os bens e serviços (incluindo o 

setor digital), reforçar a execução e a aplicação da legislação da UE e melhorar a realização do 

mercado único no terreno através de instrumentos práticos, como o SOLVIT.  

Adoção de produtos, processos e tecnologias que sejam seguros e respeitem o clima 

Nos próximos anos, a transição digital deve também contribuir para a consecução dos nossos 

objetivos ambientais. Para o efeito, há que ter em conta duas dimensões desta política:  

- Em primeiro lugar, utilizar as tecnologias digitais para ajudar outros setores industriais 

a tornarem-se mais ecológicos. As soluções TIC que permitem redes de eletricidade 

descarbonizadas estáveis e seguras são um exemplo. Outros incluem soluções TIC para 
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a mobilidade inteligente e a logística, ou super computadores e computadores alto 

desempenho para modelizar e prever fenómenos meteorológicos extremos. 

- Em segundo lugar, reduzir a pegada de carbono do setor das TIC, que exigirá uma 

combinação de medidas, desde uma melhor reciclagem de dispositivos antigos e ciclos 

de vida mais longos, ao financiamento de soluções inovadoras para centros de dados 

mais eficientes do ponto de vista energético, até uma melhor utilização das normas 

relativas aos contratos públicos ecológicos. 

Outra prioridade será a aceleração da descarbonização das indústrias com utilização intensiva 

de energia, como o aço e os produtos químicos, bem como uma melhor análise da cadeia de 

valor do setor automóvel. Os trabalhos do Grupo de Alto Nível sobre as indústrias com 

utilização intensiva de energia constituem uma base sólida para os trabalhos futuros. 

Trabalharei no sentido de desenvolver soluções neutras em termos de clima e ajudar a financiar 

a sua aceitação pelo mercado.  

Deslocalização das emissões de carbono para países terceiros 

A transformação de processos para produzir produtos respeitadores do clima implicará o 

desenvolvimento de novas tecnologias e processos o que, por sua vez, exigirá que se façam 

investimentos consideráveis. É provável que, numa primeira fase, os produtos respeitadores do 

clima sejam mais caros do que os produtos convencionais. Continuaremos a assegurar que seja 

garantido o mais elevado nível de segurança para estes novos produtos, processos e tecnologias.  

 

A ausência de condições de concorrência equitativas nas políticas climáticas e, em especial, a 

fixação de preços do carbono, podem criar riscos de deslocalização das emissões de carbono. 

A transição para uma UE neutra para o clima torna esta questão mais importante do que nunca. 

É por esta razão que a Comissão irá propor a introdução de um imposto sobre o carbono nas 

fronteiras, que deverá estar em plena conformidade com as regras da OMC. Existem várias 

formas de conceber e aplicar um imposto sobre o carbono nas fronteiras e a Comissão, sob a 

responsabilidade do comissário indigitado para a Economia, Paolo Gentiloni, examinará 

atentamente as diferentes opções políticas. 

  

- Como tenciona apoiar, nomeadamente através de regras da concorrência, as empresas 

e as empresas em fase de arranque europeias, para que estas se desenvolvam, cresçam e 

se tornem, eventualmente, líderes a nível mundial? Pretende prosseguir uma política 

europeia de «campeões»? Neste contexto, qual é a sua opinião sobre o desenvolvimento 

futuro das normas em matéria de política antitrust e de auxílios estatais? 

Uma economia resiliente depende da prosperidade das empresas em fase de arranque e de 

expansão. Os dados demonstram que estas empresas têm um grande potencial de inovação, de 

criação de emprego e de aumento da produtividade na Europa. Proporcionam soluções 

inovadoras para os desafios societais e procuram muitas vezes funcionar de forma sustentável 

— não só produzindo lucros para os seus acionistas, mas também criando valor económico, 

social e ambiental para as partes interessadas em seu redor. Esta abordagem é a vantagem 

competitiva da Europa.  

A consulta pública realizada em 2016 revelou que as empresas em fase de arranque que 

procuram crescer ainda enfrentam muitos obstáculos jurídicos, regulamentares e 

administrativos, especialmente quando se expandem transfronteiras. Os problemas foram 

principalmente atribuídos à insuficiência do financiamento de capital de risco, à carência de um 
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verdadeiro mercado digital, mas também à dificuldade de acesso a novos mercados e a 

trabalhadores qualificados.  

Continuarei a trabalhar no âmbito da iniciativa a favor das empresas em fase de arranque e em 

expansão e, em especial, no âmbito da minha pasta, de eliminar os encargos regulamentares e 

os obstáculos que subsistem no mercado único. A redução da burocracia para a prestação de 

serviços transfronteiras é uma condição prévia ao crescimento das empresas, mesmo que 

possamos continuar a registar bons progressos noutros domínios. Por exemplo, estabelecer 

condições de concorrência equitativas à escala mundial, nomeadamente abordando os efeitos 

de distorção das subvenções estrangeiras e da compartimentação dos mercados dos contratos 

públicos. as empresas europeias em fase de arranque não devem ter de passar por 27 

regulamentações diferentes e, se queremos vê-las passar para a frente do pelotão, precisamos 

de regras comuns para os serviços digitais. 

A concorrência leal no mercado único é um dos principais motores da competitividade das 

empresas, uma vez que exige que as empresas inovem e invistam. A concorrência leal é 

assegurada através das nossas regras da concorrência, que representam também um instrumento 

poderoso à escala mundial. A Comissão irá avaliar e rever as suas regras de concorrência sob a 

liderança da Vice-Presidente executiva responsável do pelouro «Preparar a Europa para a era 

digital», Margrethe Vestager.  

 

- Que medidas pretende adotar para garantir que a política espacial da UE promova o 

desenvolvimento e a adoção de aplicações e serviços espaciais a jusante, assegurando, 

deste modo, que a União se mantenha a par de outros principais intervenientes 

internacionais, a fim de apoiar o crescimento e a titularização da sociedade e da economia 

europeias? Neste contexto, prevê apoiar ações específicas destinadas a facilitar a 

investigação e o desenvolvimento de tecnologias específicas, como as tecnologias 

quânticas, no setor espacial? Qual é a sua visão relativamente à «ligação crucial entre o 

espaço, a defesa e a segurança», como mencionado na sua carta de missão, e que medidas 

tenciona adotar para melhorar essa ligação? 

Espaço 

As políticas espaciais apoiam a competitividade industrial europeia graças ao incentivo dado à 

inovação. Temos de agradecer ao programa Copernicus o seu contributo para que a UE se 

transforme num líder mundial na disponibilização de grandes volumes de dados. A combinação 

dos dados espaciais com as tecnologias digitais e outras fontes de dados cria muitas novas 

oportunidades de negócio em todos os Estados-Membros.  

O setor espacial promove uma vasta gama de atividades industriais e tecnológicas. As 

repercussões das atividades espaciais apoiam a evolução noutros setores (por exemplo, os 

sensores de imagem digitais utilizados hoje nos nossos telemóveis foram inicialmente 

desenvolvidos para aplicação espacial). Os dados e serviços do setor permitem o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços (por exemplo, as transações financeiras utilizam 

marcas temporais de navegação por satélite, os dados de observação da Terra ajudam a avaliar 

as condições das culturas e as previsões de rendimentos, o EGNOS torna as aterragens mais 

seguras). Muitos domínios da nossa economia, desde a agricultura, a aviação, a pesca e os 

serviços de gestão de emergências até ao combate das alterações climáticas, podem beneficiar 

das indústrias espaciais. 
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Um dos principais objetivos da política espacial da UE é maximizar os benefícios do nosso 

programa espacial para os cidadãos europeus. Por conseguinte, as nossas ações devem ter duas 

vertentes: 1) criar um ecossistema de apoio aos empresários, independentemente da sua 

dimensão, por exemplo, através da iniciativa de concorrência para a inovação destinada às 

empresas espaciais em fase de arranque (CASSINI), que visa alargar o «ecossistema espacial», 

aumentar o número de empresas espaciais em fase de arranque na UE e atrair mais investimento 

privado para uma maior expansão e 2) promover a utilização dos dados e serviços fornecidos 

pelos componentes do programa espacial da UE. 

Um dos principais objetivos da política espacial da UE é assegurar que os cidadãos europeus 

utilizem as tecnologias criadas pelo nosso programa espacial da UE (Galileo, EGNOS, 

Copernicus), uma das minhas principais prioridades será promover uma maior implantação no 

mercado dos serviços que disponibilizam. Atualmente, são numerosas as atividades de apoio à 

utilização das aplicações e dos serviços espaciais europeus. Pretendo expandi-los e reforçá-los, 

por exemplo, analisando várias possibilidades, como disponibilizar digitalmente os arquivos 

Copernicus de molde a permitir a sua reutilização para o desenvolvimento na IA, integrar mais 

produtos espaciais e de análise de dados na contratação pública da UE para a elaboração de 

políticas, reforçar a normalização das aplicações Galileo e EGNOS, etc. A Agência da União 

Europeia para o Programa Espacial em Praga desempenhará um papel fundamental para 

garantir uma adoção mais generalizada no mercado dos dados e serviços disponibilizados pelos 

componentes do programa espacial da UE. 

Além disso, o desenvolvimento de programas espaciais contribui para a emergência de um novo 

ecossistema no setor a jusante. Ao fornecer dados e serviços gratuitos, o Copernicus, o Galileo 

e o EGNOS fomentam a criação de novos modelos de negócio e o desenvolvimento de 

inovações disruptivas por parte de empresários, PME e empresas em fase de arranque.  

Tecnologias quânticas 

Dado que a confiança desempenha um papel central nos nossos sistemas de informação para a 

nossa economia e a nossa sociedade, é essencial que a Europa invista no desenvolvimento da 

criptografia de nova geração. Isto é particularmente relevante, uma vez que sabemos que é 

possível desenvolver métodos de encriptação seguros através da utilização de propriedades 

quânticas (especialmente a distribuição de chaves quânticas). Estes teriam o benefício adicional 

de estarem preparados para o futuro, uma vez que seriam invioláveis.  

A próxima década verá o desenvolvimento de tecnologias fundamentais baseadas na física 

quântica, desde a comunicação quântica até à computação quântica e à metrologia quântica. 

Será essencial para a sua prosperidade e segurança a longo prazo que a Europa esteja presente 

nas cadeias de valor destas tecnologias, logo que estejam prontas para comercialização. Para 

tal, a Europa terá de traduzir a excelência da sua investigação no domínio da física quântica em 

aplicações comerciais práticas.  

Foi recentemente lançada uma nova iniciativa emblemática intitulada infraestrutura de 

comunicação quântica, baseada no conceito de distribuição de chave quântica (QKD). Tenciono 

prosseguir a sua aplicação em estreita cooperação com os Estados-Membros da Agência 

Espacial Europeia. 

Ligações entre espaço, defesa e segurança 
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O espaço é um ativo estratégico para a Europa. É uma questão industrial e uma questão de 

autonomia estratégica da UE. Existe, de facto, uma ligação crucial entre o espaço, a defesa e a 

segurança. 

O espaço é um promotor da segurança. Os intervenientes no setor da defesa também dependem 

de serviços espaciais, como o posicionamento global, a comunicação por satélite ou a vigilância 

do espaço. As tecnologias espaciais e de defesa e a sua base industrial na UE sobrepõem-se em 

larga medida. Exigem despesas públicas de investigação e desenvolvimento para manter os 

conhecimentos especializados e as capacidades industriais. As indústrias do setor espacial e da 

defesa enfrentam uma concorrência global sem precedentes e grandes desafios tecnológicos 

com a emergência de tecnologias de ponta (robótica, inteligência artificial, cibersegurança, 

etc.). Procurando sinergias e um enriquecimento mútuo entre o espaço e a defesa nos programas 

da UE, pretendemos utilizar mais eficientemente os recursos e as tecnologias.  

O espaço é um instrumento importante para os intervenientes no domínio da segurança, tais 

como os militares, a polícia, a proteção civil, os gestores de emergências, os intervenientes na 

gestão das fronteiras, etc. Os atuais programas espaciais Galileo e Copernicus já incluem 

serviços relacionados com a segurança, como os serviços de segurança e emergência do sistema 

Galileo e, em especial, o Serviço Público Regulado Galileo que podem ser utilizados pelos 

Governos para serviços de emergência, operações de manutenção da paz e gestão de crises. 

Apoiarei os Estados-Membros no seu trabalho em prol da adoção desses serviços.  

No próximo quadro financeiro plurianual (QFP 2021-2027), as comunicações governamentais 

por satélite proporcionarão aos intervenientes no domínio da segurança comunicações seguras 

por satélite.  

No âmbito do Fundo Europeu de Defesa, continuaremos a identificar prioridades com vista a 

melhorar a ligação crucial entre o espaço, a defesa e a segurança. Tal poderá incluir o programa 

Conhecimento da Situação no Espaço (SSA) e capacidades de alerta rápido, bem como 

capacidades de posicionamento, navegação e sincronização e de comunicação por satélite.  

Melhorar a ligação entre o espaço, a defesa e a segurança não significa que a UE venha a alterar 

a dimensão civil dos investimentos da UE no espaço. A natureza civil dos investimentos da UE 

deve ser mantida e aprofundada, a fim de colher todos os benefícios que as tecnologias e os 

serviços espaciais proporcionam ao crescimento inteligente e ao bem-estar dos cidadãos na sua 

vida quotidiana através de uma vasta gama de aplicações espaciais.  

- Nas suas orientações políticas, a Presidente eleita manifestou a sua intenção de reforçar 

o Fundo Europeu de Defesa (FED) para apoiar a investigação e o desenvolvimento de 

capacidades. Que medidas concretas pretende tomar, nomeadamente medidas 

financeiras, tendo em vista o reforço do FED? De que modo prevê garantir que o Fundo 

promova a cooperação entre empresas e países em toda a União e facilite a criação de 

novas redes de cooperação, incluindo aquelas em que as PME participam? 

O Fundo Europeu de Defesa pretende ser um motor importante para o funcionamento do 

mercado interno da defesa. O meu primeiro desafio consistirá em assegurar que o Conselho e o 

Parlamento cheguem a acordo quanto ao financiamento deste novo instrumento. 

O meu segundo desafio será assegurar o êxito da sua aplicação; dar início ao estabelecimento 

de uma visão coerente e estratégica sobre as ações a financiar pelo Fundo Europeu de Defesa. 

O Fundo deve atrair os projetos que irão contribuir para a autonomia estratégica da Europa no 
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futuro. Tenciono dar orientações estratégicas sobre as prioridades de financiamento. Como é 

óbvio, manterei o Parlamento Europeu informado sobre este debate.  

O meu terceiro desafio será assegurar a coerência com outras iniciativas de defesa na UE, como 

a Cooperação Estruturada Permanente em matéria de defesa (CEP), que é da responsabilidade 

do Alto Representante da União para a Política Externa e a Política de Segurança/Vice-

Presidente Josep Borell. Tal como o seu programa-piloto no âmbito do atual quadro financeiro 

plurianual (o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa), o 

Regulamento FED prevê uma majoração de 10 % para projetos selecionados que também são 

executados no âmbito da Cooperação Estruturada Permanente. Este grande incentivo mostra o 

nível do nosso empenhamento em prol da coerência da defesa. 

Em quarto lugar, farei um controlo diligente da execução do FED, especialmente no que se 

refere à participação das pequenas e médias empresas, mas também a outras empresas que são 

novas no setor da defesa. Está previsto um financiamento adicional para incentivar a 

participação de PME em consórcio com grandes empresas. Quero também explorar e aproveitar 

as sinergias entre as políticas civis e setoriais (incluindo o espaço) e as políticas de defesa. 

Devem ser plenamente explorados outros instrumentos legislativos destinados a melhorar o 

mercado interno da defesa. É o caso da diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa 

e da diretiva relativa às transferências intracomunitárias de produtos relacionados com a defesa. 

Quero garantir que estes atos legislativos sejam mais eficazes e que os Estados-Membros os 

apliquem na íntegra e de modo uniforme. 

Além disso, como tenciona garantir a aplicação plena e efetiva da legislação em vigor no 

âmbito da pasta que lhe é proposta, em particular no que concerne ao mercado único 

digital? De que meios e medidas concretas lançará mão para garantir a aplicação e o 

cumprimento do acervo da UE pelos Estados-Membros?   

A execução e a aplicação corretas das regras do mercado único estarão entre as minhas 

principais prioridades. O mercado único baseia-se em regras acordadas: só se estas regras forem 

respeitadas o mercado único poderá funcionar, de forma digital ou outras. Uma aplicação 

ambiciosa das regras acordadas oferece em termos de emprego e crescimento adicionais, um 

potencial significativo, só em relação à Diretiva Serviços, estimado em 1,6 % do PIB da UE.  

No que diz respeito ao Mercado Único Digital, a anterior Comissão adotou 28 instrumentos 

legislativos. É fundamental que estes novos atos jurídicos sejam agora plenamente 

implementados e aplicados. As empresas e os cidadãos europeus devem beneficiar plenamente 

deste novo quadro, quer seja o fim dos bloqueios geográficos, os direitos de autor, os serviços 

de comunicação social audiovisual, o livre fluxo de dados não pessoais ou o reforço da 

cibersegurança. 

Embora a Comissão e os Estados-Membros tenham um papel próprio a desempenhar no que 

diz respeito à aplicação e execução do direito da UE, a garantia de que a legislação da UE é 

plena e efetivamente aplicada na prática é uma responsabilidade partilhada. As partes 

interessadas, tais como os cidadãos, as empresas e as autoridades públicas, devem também 

participar neste processo, conforme adequado. As orientações sobre a economia colaborativa 

anteriormente desenvolvidas pela Comissão em consulta com os Estados-Membros e as partes 

interessadas constituem um exemplo de um esforço conjunto para melhorar a aplicação do 

direito da UE num contexto específico. Outro exemplo são as melhores práticas identificadas 



 

23 
 

pela Comissão em conjunto com os Estados-Membros em matéria de regulamentação dos 

serviços de retalho.  

Os meus serviços darão pleno apoio aos Estados-Membros e às partes interessadas, a fim de 

assegurar uma aplicação coerente do direito da UE recentemente adotado. Um caso em apreço 

é o novo regulamento relativo à promoção da equidade e da transparência para os utilizadores 

empresariais de serviços de intermediação em linha (P2B), o primeiro regulamento horizontal 

que abrange as plataformas em linha. As obrigações proporcionadas que prevê devem ser 

adequadamente aplicadas e executadas, de modo que os seus efeitos positivos na economia 

europeia das plataformas digitais possam atingir plenamente a sua real dimensão e criar 

verdadeiramente um ambiente de confiança, equidade e transparência. Do mesmo modo, no 

que diz respeito ao bloqueio geográfico, continuaremos a prestar assistência às autoridades 

nacionais envolvidas na aplicação do Regulamento Bloqueio Geográfico. Tornar operacional o 

Portal Digital Único, recentemente acordado, será outro importante aspeto que exige uma 

cooperação intensiva entre a Comissão e os Estados-Membros e envolve muitas administrações 

diferentes a nível nacional, regional e local. 

Se houver casos em que existam sinais claros de que as regras não são adequadamente aplicadas 

ou executadas, sejam eles provenientes do mercado ou de qualquer outro setor, não hesitarei 

em agir para garantir o seu cumprimento. A Comissão é a guardiã dos Tratados da UE e, como 

tal, tem de tomar medidas de aplicação da lei sempre que o considere necessário e adequado. 

 

2. De que modo pretende assegurar, em conjunto com os seus serviços, uma coordenação 

eficiente com os comissários cujos domínios de intervenção têm impacto na pasta que lhe 

foi atribuída ou são afetados pelo seu trabalho, em particular, a Vice-Presidente executiva 

para a pasta «Uma Europa Preparada para a Era Digital» e o Vice-Presidente executivo 

para a pasta «Uma Economia ao Serviço das Pessoas»? Como tenciona garantir, a título 

pessoal, a boa qualidade das propostas legislativas, a plena transparência das atividades 

de lobbying (dirigidas a si e aos seus serviços) e a consulta coerente e equilibrada de todas 

as partes interessadas, tendo igualmente em conta a necessidade de realizar avaliações de 

impacto exaustivas, em especial no que diz respeito ao impacto de todas as propostas 

legislativas nas PME? 

Cooperação entre políticas  

Como membro do Colégio, trabalharei em estreita colaboração com todos os colegas 

interessados, a fim de concretizar as prioridades políticas definidas nas orientações políticas da 

Presidente eleita. Dada a natureza transversal da pasta do mercado único, trabalharei em estreita 

colaboração com todos os membros do Colégio que participarem neste processo. 

Por exemplo, tenciono cooperar estreitamente com os vice-presidentes executivos indigitados 

dos pelouros «Preparar a Europa para a era digital» e «Uma economia ao serviço dos cidadãos» 

a fim de contribuir para uma nova estratégia de longo prazo sobre o futuro industrial da UE. 

Trata-se de uma estratégia integrada que assegura a coerência e as sinergias entre as várias 

políticas, abrangendo todos os aspetos que afetam a indústria e a sua competitividade, quer 

internamente, no mercado único, quer externamente. Teremos de mobilizar todas as nossas 

políticas e instrumentos, desde o investimento e os contratos públicos até ao comércio, às 

competências, à inovação e ao apoio às pequenas e médias empresas (PME), e envolver todos 

os membros do Colégio. Do mesmo modo, ao contribuir para a estratégia para as PME 
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anunciada pela Presidente eleita, muitos colegas estarão envolvidos nos diferentes aspetos de 

uma estratégia holística.  

Trabalharei sob a orientação da vice-presidente executiva do pelouro «Preparar a Europa para 

a era digital» na preparação de iniciativas fundamentais no domínio digital, como a lei sobre os 

serviços digitais e o quadro europeu para a inteligência artificial. 

Outro dos meus desafios será assegurar a coerência com outras iniciativas de defesa na UE, 

como a cooperação estruturada permanente em matéria de defesa (CEP), que é da 

responsabilidade do Alto Representante da União para a Política Externa e a Política de 

Segurança, vice-presidente Josep Borell. 

Legislar melhor 

Atuarei no pleno respeito das disposições do programa REFIT da Comissão e das Orientações 

para Legislar Melhor. Pessoalmente, acredito que uma maior ênfase na transparência, nos 

elementos de prova e na inclusão deve desempenhar um papel fundamental no reforço da 

legitimidade da ação da UE. É por esta razão que velarei por que os meus serviços continuem 

a:  

- informar os deputados ao Parlamento Europeu e o público de forma transparente sobre 

as iniciativas futuras;  

- avaliar os resultados da legislação existente antes de propor novas regras;  

- consultar regularmente os deputados ao Parlamento Europeu, os representantes dos 

Estados-Membros e de todas as partes interessadas;  

- apresentar de forma transparente todas as observações recebidas, e  

- realizar avaliações de impacto exaustivas que serão sistematicamente analisadas pelo 

Comité de Controlo da Regulamentação.  

Quanto à questão crucial da transparência, tanto eu como os meus serviços utilizaremos de 

forma diligente o registo de transparência se formos consultados por quaisquer partes 

interessadas e se pudermos facilitar, sempre que possível, o acesso do público aos documentos. 

Impacto de toda a legislação proposta nas PME 

É minha convicção que são necessários esforços para evitar encargos desproporcionados para 

as PME. Por conseguinte, velarei por que os meus serviços apliquem os princípios do «teste 

PME» aquando da realização de avaliações de impacto. Além disso, a opinião das PME, 

nomeadamente através da rede de representantes para as PME, serão uma contribuição 

importante para a avaliação ex post. 

 

3. Como irá, juntamente com os seus serviços, assegurar uma cooperação reforçada com 

a Comissão ITRE? Que medidas concretas tenciona tomar para garantir que a Comissão 

ITRE disponha, em tempo útil e de forma pró-ativa, as mesmas informações que o 

Conselho e os Estados-Membros, no concernente às iniciativas legislativas previstas ou a 

outras iniciativas importantes? Que medidas tenciona tomar para facilitar o controlo pela 

Comissão ITRE dos processos legislativos e não legislativos, fornecendo-lhe numa fase 
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precoce todas as informações necessárias no quadro da preparação de atos legislativos, 

atos delegados e atos de execução, bem como para facilitar o acompanhamento da 

respetiva aplicação? Como tenciona assegurar que a Comissão ITRE seja corretamente 

informada e associada no quadro de acordos internacionais que se insiram no seu domínio 

de intervenção? 

Enquanto antiga deputada do Parlamento Europeu, atribuo a maior importância ao 

estabelecimento de uma relação entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu baseada 

na cooperação, confiança e transparência. 

Como tal, trabalharei com o Parlamento Europeu e com as comissões competentes, incluindo a 

Comissão ITRE, em todas as fases do processo de elaboração de políticas e do diálogo político, 

e dos procedimentos legislativos e não legislativos. 

Tenciono informar regularmente os membros das comissões, em particular os coordenadores e 

os relatores dos dossiês, sobre as propostas legislativas pertinentes e trabalhar com eles em 

estreita colaboração e num espírito aberto e cooperativo ao longo de todo o processo legislativo, 

desde a conceção das políticas até ao acordo final. Em conformidade com as orientações 

políticas da Presidente eleita, estarei disponível para participar nas reuniões pertinentes das 

comissões e nas discussões tripartidas. Velarei por que as comissões parlamentares estejam 

envolvidas em todos os desenvolvimentos importantes sob a minha responsabilidade. 

De igual modo, incentivarei os meus serviços a dialogar com os membros das comissões 

competentes do Parlamento em todas as fases do processo legislativo.  

Estou plenamente empenhado em aplicar as disposições do Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor», que encarna a nossa responsabilidade conjunta de elaborar legislação da União de 

elevada qualidade, baseada nos princípios de uma melhor regulamentação, da transparência e 

da cooperação ao longo de todo o ciclo legislativo.  

A nossa relação deve basear-se num fluxo de informação bidirecional e de assistência mútua. 

Mais especificamente, procurarei assegurar um fluxo regular de informações com todas as 

comissões parlamentares competentes, comunicar diretamente com os membros das comissões 

e assegurar que estou disponível para reuniões bilaterais. Velarei também por que o Parlamento 

Europeu seja regularmente informado, sobretudo antes de eventos importantes e em fases 

críticas de acordos internacionais em domínios sob a minha responsabilidade.  

Perguntas da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

1. A fragmentação do mercado interno apresenta desafios tanto para os consumidores 

como para as empresas. Que medidas e instrumentos a longo prazo tenciona propor para 

reforçar o mercado interno e garantir que as normas em vigor sejam correta e 

atempadamente aplicadas e cumpridas, a fim de apoiar a competitividade das empresas 

europeias e criar benefícios concretos para os consumidores? Tendo em conta a 

necessidade de assegurar um equilíbrio entre a proteção dos consumidores e a 

simplificação para as empresas, como pretende resolver o problema da complexidade 

regulamentar e das barreiras regulamentares e não regulamentares nacionais 

injustificadas no mercado interno? 
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Para realizar todo o seu potencial, o mercado único tem de evoluir continuamente e adaptar-se 

a desafios como as alterações climáticas, a revolução digital, a mundialização ou as alterações 

demográficas. Considero o mercado único um instrumento importante para realizar uma 

economia que funcione para todos: empresas, consumidores e trabalhadores.  

O mercado único deve permitir às empresas europeias, em especial às micro, pequenas e médias 

empresas (PME), beneficiar de economias de escala, crescer e reforçar a sua competitividade a 

nível mundial.  

O comércio intracomunitário de mercadorias representa 64 % do comércio total de mercadorias 

da UE. Os produtos não conformes no mercado não só põem em perigo os consumidores, mas 

também comprometem as condições de concorrência equitativas para as empresas, incluindo as 

PME. Considero que o reforço da fiscalização do mercado constitui uma das minhas principais 

prioridades. Tenciono manter um diálogo aberto com os nossos parceiros da indústria para 

garantir que as normas harmonizadas proporcionem um acesso fácil e completo ao mercado.  

O setor dos serviços representa 71 % do PIB e 69 % do emprego da UE. Ainda assim, o mercado 

único dos serviços continua subdesenvolvido: o comércio intracomunitário de serviços 

representa apenas um terço do comércio intracomunitário de mercadorias. Ao mesmo tempo, 

as cadeias de abastecimento complexas de mercadorias dependem cada vez mais dos serviços 

(«terciarização») e a digitalização conduz a novos modelos de negócio de prestação de serviços. 

Por conseguinte, uma melhor integração dos mercados de serviços contribui para a economia 

no seu conjunto. Trabalharei no sentido de uma integração mais profunda do mercado único 

também no que se refere aos serviços. Tal inclui a garantia de uma melhor aplicação da Diretiva 

Serviços.  

Será essencial encontrar o equilíbrio certo entre a defesa do consumidor e a simplificação para 

as empresas. Espero poder trabalhar em estreita colaboração com outros membros do Colégio 

e, em especial, com o comissário indigitado da Justiça, a fim de assegurar a coordenação 

necessária.  

Há obstáculos que ainda se colocam ao bom funcionamento do mercado único e outros que 

surgem de novo. A realização do mercado único no terreno é uma responsabilidade partilhada 

da Comissão e dos Estados-Membros. Estou empenhada em apoiar os Estados-Membros na 

melhoria da sua capacidade para fazer cumprir a legislação da UE. Creio que, em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade, é possível fazer mais a nível dos Estados-Membros, mais 

rapidamente e mais próximo dos cidadãos e das empresas. O meu objetivo é trabalhar em 

parceria com os Estados-Membros para alcançar este objetivo. No entanto, se necessário, não 

hesitarei em tomar medidas para que a legislação seja cumprida. 

 

2. Que medidas prevê no domínio da livre circulação de mercadorias, tendo em conta a 

legislação recentemente adotada em matéria de reconhecimento mútuo e fiscalização do 

mercado de produtos? A este respeito, como tenciona garantir que a legislação da UE 

relativa às mercadorias se adapte à era digital, recolhendo os benefícios e enfrentando os 

desafios do progresso técnico no domínio da digitalização, como os relacionados com a 

inteligência artificial, impedindo, simultaneamente, a circulação no mercado da UE de 

produtos não conformes ou perigosos, fornecendo aos consumidores informações 

exaustivas e garantindo às empresas condições de concorrência equitativas? 
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O regulamento sobre o reconhecimento mútuo assegurará que as empresas e os consumidores 

possam aceder facilmente às informações pertinentes sobre as regras nacionais aplicáveis aos 

seus produtos. O regulamento relativo à fiscalização do mercado e à conformidade dos produtos 

moderniza a aplicação, abordando os produtos vendidos em linha e melhorando a cooperação 

entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei. 

Trata-se de um importante passo em frente para o mercado único de mercadorias. Os produtos 

não conformes põem em perigo os consumidores e comprometem as condições de concorrência 

equitativas para as empresas, incluindo as PME. Ainda em 2017, 32 % dos brinquedos, 58 % 

dos produtos eletrónicos, 47 % dos produtos de construção ou 40 % dos equipamentos de 

proteção individual inspecionados não preenchiam os requisitos da UE em matéria de segurança 

ou de informação do consumidor. Estou convencida de que o pacote legislativo recentemente 

adotado constitui um grande passo em frente. Para a fiscalização do mercado, apoiarei a criação 

da rede da UE para a conformidade dos produtos, a fim de melhorar a cooperação entre as 

autoridades nacionais, proporcionar-lhes mais capacidade e organizar ações de vigilância à 

escala da UE. 

Trabalharei em parceria com os Estados-Membros para aplicar melhor o princípio do 

reconhecimento mútuo. Além disso, as empresas poderão recorrer a um procedimento 

alternativo de resolução de problemas, com base no SOLVIT, no âmbito do qual os centros 

SOLVIT podem solicitar o parecer da Comissão.  

A inteligência artificial pode ser útil em muitos setores da economia, como a saúde, os 

transportes, a comunicação e a educação. Por conseguinte, nos primeiros 100 dias da nova 

Comissão, é nossa intenção apresentar propostas para o desenvolvimento da abordagem 

europeia da inteligência artificial. O nosso objetivo é promover a utilização de aplicações de 

inteligência artificial. Temos de garantir que a sua implantação em produtos e serviços é 

realizada no pleno respeito dos direitos fundamentais e funciona de forma fiável (legal, ética e 

robusta) em todo o mercado único. Esta abordagem deve proporcionar clareza normativa, 

inspirar confiança e fiabilidade e incentivar o investimento na indústria europeia. Deve 

melhorar o desenvolvimento e a adoção da inteligência artificial na União, protegendo 

simultaneamente a capacidade de inovação da Europa. No âmbito da nossa abordagem de um 

quadro geral para a inteligência artificial, garantiremos que os consumidores beneficiem dos 

mesmos níveis de proteção, independentemente de utilizarem produtos tradicionais ou produtos 

inteligentes de base digital (por exemplo, frigoríficos inteligentes, relógios inteligentes ou 

assistentes virtuais controlados por voz).  

Dada a complexidade das questões em jogo, seria necessária uma ampla e exaustiva consulta 

de todas as partes interessadas, incluindo as que participaram no projeto-piloto de aplicação das 

orientações éticas desenvolvidas pelo grupo de peritos de alto nível. Qualquer iniciativa 

legislativa neste domínio seguirá, por conseguinte, uma análise sólida baseada em dados 

concretos e um diálogo inclusivo com as partes interessadas. Analisaremos cuidadosamente o 

seu impacto a todos os níveis e asseguraremos que as nossas novas regras sejam bem orientadas, 

proporcionadas e fáceis de cumprir, sem criar burocracia desnecessária. 

O reforço da cibersegurança dos produtos digitais é de extrema importância no contexto dos 

dispositivos conectados (internet das coisas) que entram no mercado aos milhares de milhões. 

Se tudo estiver interligado, um incidente pode afetar todo o sistema, com graves consequências 

económicas e sociais. Tenciono desenvolver o Regulamento Cibersegurança e implantar 

sistemas de certificação da cibersegurança em domínios prioritários como a 5G, a computação 

em nuvem e os dispositivos conectados. Procederei à análise, em estreita cooperação com as 
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partes interessadas pertinentes, a Agência da UE para a Cibersegurança (ENISA) e os Estados-

Membros, da necessidade de certificação obrigatória para determinadas categorias de produtos 

em devido tempo, de acordo com as disposições do Regulamento Cibersegurança. Analisarei 

de perto o nosso quadro de propriedade intelectual, para avaliar se continua a ser coerente, 

adequado à era digital e a apoiar nossa competitividade.  

3. Que iniciativas políticas e medidas de aplicação concretas tenciona propor para 

melhorar o mercado único dos serviços, nomeadamente os serviços e qualificações 

profissionais, os serviços da economia colaborativa, os serviços públicos e contratos 

públicos, em particular no contexto das oportunidades oferecidas pelas tecnologias 

digitais, a fim de reduzir os encargos administrativos injustificados, promover o 

empreendedorismo e tornar o setor europeu dos serviços competitivo a nível mundial nas 

próximas décadas? Tendo em conta que a produtividade e o crescimento da Europa estão 

fortemente ligados ao setor dos serviços, que medidas ambiciosas pretende adotar para 

promover a livre circulação dos serviços digitais e o desenvolvimento de serviços fiáveis 

baseados na inteligência artificial?  

A melhoria do funcionamento do mercado único dos serviços, de longe a maior fatia da 

economia da UE, traz consigo um grande potencial de criação de emprego e crescimento e 

fortalece a Europa. Quero que o mercado único dos serviços da UE esteja à altura deste 

potencial e se adapte à economia moderna, respeitando os nossos modelos sociais. A tónica será 

colocada nos domínios em que a UE pode acrescentar valor e fazer uma diferença significativa. 

Em primeiro lugar, dispomos de vários instrumentos para facilitar o funcionamento do mercado 

único dos serviços, incluindo a livre circulação de profissionais. Velarei por que estes 

instrumentos, nomeadamente a Diretiva Serviços e a Diretiva relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais, possam desempenhar plenamente o seu papel. Tal exigirá um maior 

empenho por parte dos Estados-Membros. Por conseguinte, tenciono desenvolver e intensificar 

a parceria com os Estados-Membros para uma melhor aplicação das regras existentes. 

Trabalharei no sentido de assegurar que a diretiva relativa aos testes de proporcionalidade 

recentemente adotada e o regulamento relativo ao portal digital único sejam transpostos e 

aplicados de forma ambiciosa e plenamente aplicados. Estes instrumentos assentam numa 

parceria entre os Estados-Membros e a Comissão para trabalhar em conjunto para uma melhor 

aplicação das regras do mercado único. 

Continuarei também a melhorar o reconhecimento das qualificações profissionais, 

nomeadamente através da utilização de ferramentas digitais como a carteira profissional 

europeia, um procedimento inteiramente eletrónico para o reconhecimento transfronteiras das 

qualificações profissionais. Embora atualmente só ao dispor de um número limitado de 

profissões, o acolhimento foi positivo. Dado o seu potencial, estou pronta a trabalhar em 

conjunto com os Estados-Membros e as profissões para alargar a sua utilização. 

Em segundo lugar, o comércio através de plataformas em linha tornou-se uma parte essencial 

da economia da UE. Mais de 1 milhões de empresas da UE fazem negócio em plataformas em 

linha. Ao mesmo tempo, temos de garantir que sobretudo os maiores intervenientes neste setor 

respeitem as regras e não explorem a dependência acrescida das empresas, em especial PME, 

em relação a esses serviços. A anterior Comissão tomou medidas importantes a este respeito, 

nomeadamente através do recentemente adotado regulamento relativo às relações entre as 

plataformas e as empresas, a primeira regulamentação global das plataformas em linha. Farei 

da aplicação efetiva deste regulamento uma prioridade. 
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Com a lei sobre os serviços digitais, quero consolidar um mercado único para a livre circulação 

e a livre prestação de serviços digitais na União. Tal abordará, de forma harmonizada, os 

desafios a nível da UE, como a luta contra os conteúdos ilegais em linha, garantindo a necessária 

clareza e previsibilidade do enquadramento jurídico e das responsabilidades que podem ser 

razoavelmente impostas aos prestadores de serviços em linha abrangidos. Os serviços digitais 

não conhecem fronteiras, pelo que a ação a nível europeu é importante para evitar a 

fragmentação e a criação de uma multiplicidade de regras nacionais. Tal contribuirá para o 

desenvolvimento de plataformas europeias e de serviços digitais, tais como serviços de 

infraestruturas de computação em nuvem ou serviços de alojamento Web. 

Em terceiro lugar, a economia colaborativa tem grande interesse para os consumidores na UE 

e cria muitas oportunidades para os cidadãos, sejam eles empresários ou consumidores. Além 

disso, suscita importantes questões e preocupações, nomeadamente no que diz respeito às 

condições de trabalho, à aplicação das regras em vigor e à proteção dos objetivos de interesse 

público. Trabalharei no sentido de assegurar que a economia colaborativa se desenvolve de 

forma sustentável e responsável.  

É essencial dispor de um quadro normativo sólido para a inteligência artificial, que garanta que 

o desenvolvimento e a implantação de sistemas de inteligência artificial nos produtos e serviços 

se realize no pleno respeito dos direitos fundamentais e funcione de forma fiável (legal, ética e 

robusta) em todo o mercado único da UE. Uma tal abordagem proporcionará clareza normativa, 

inspirar confiança e fiabilidade, e criar uma vantagem competitiva e incentivar o investimento 

na indústria europeia. Este quadro para a inteligência artificial irá reforçar e complementar o 

conjunto abrangente de legislação em matéria de segurança que a UE tem hoje. Uma vez que a 

inteligência artificial estará cada vez mais interligada com todas as outras tecnologias digitais, 

que, por sua vez, serão cada vez mais integradas em todos os tipos de atividades e serviços 

económicos, as barreiras regulamentares transfronteiras à inteligência artificial podem 

prejudicar gravemente a totalidade do mercado único. Por conseguinte, é imperativo que a 

política europeia de inteligência artificial impeça uma abordagem desnecessariamente 

fragmentada. 

No que diz respeito à transformação digital dos serviços públicos, utilizarei todos os 

instrumentos disponíveis a nível europeu para ajudar as administrações públicas nacionais, 

locais e regionais em toda a Europa a tornarem-se mais inclusivas, competitivas e centradas nos 

cidadãos. Precisamos de levar as nossas realizações dos últimos anos a setores em que haverá 

vantagens relevantes para os cidadãos europeus (por exemplo, no domínio da saúde digital), o 

que implicaria trabalhar em estreita colaboração com os membros do Colégio responsáveis.  

Por último, para uma maior competitividade e transparência do setor público no mercado único, 

farei da transformação digital dos contratos públicos uma prioridade. Existe um grande 

potencial no mercado dos contratos públicos: o valor estimado dos contratos públicos da UE 

ronda os 2 biliões de euros por ano, o que corresponde a 14 % do PIB da UE. Por conseguinte, 

apoiarei os adquirentes públicos em toda a UE. Em especial, apoiarei a aproximação das 

comunidades de prática (como grandes compradores — grandes cidades de toda a UE ou 

especialistas do setor da saúde), a fim de as ajudar a aplicar estratégias de aquisição mais 

adequadas e a melhorar o funcionamento dos sistemas de contratação pública. 


