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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a avaliação intercalar da política industrial - Uma contribuição para a Estratégia 
do Crescimento e do Emprego da União Europeia
(2007/2257(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada Avaliação intercalar da política 
industrial - Uma contribuição para a Estratégia do Crescimento e do Emprego da União 
Europeia (COM(2007)0374) e o documento de trabalho que a acompanha 
(SEC(2007)0917),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Competitividade, de 22 e 23 de Novembro de 
2007,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "As pequenas e médias empresas 
enquanto factores decisivos para estimular o crescimento e o emprego. Avaliação 
intercalar da política moderna para as PME" (COM(2007)0592),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma iniciativa em prol dos 
mercados-piloto na Europa" (COM(2007)0860),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de Julho de 2006, sobre um enquadramento político 
para reforçar a indústria transformadora da UE — rumo a uma abordagem mais integrada 
da política industrial1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 30 de Novembro de 2006 sobre "Passar a uma 
velocidade superior — Criar uma Europa do espírito empresarial e do crescimento"2,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, bem como da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2008),

A. Considerando que, na sua avaliação intercalar da política industrial, a Comissão identifica 
os progressos alcançados na implementação da abordagem integrada à política industrial 
desde 2005 e estabelece as medidas a tomar nos próximos anos,

B. Considerando que a indústria na UE contribui em mais de 80% para as despesas de I&D 
do sector privado e que os seus produtos inovadores representam cerca de três quartos das 
exportações da UE, pelo que desempenha um importante papel na transformação da UE 
rumo a uma economia baseada no conhecimento,

                                               
1 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 646.
2  JO C 316 E de 22.12.2006, p. 378.
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C. Considerando que, em comparação com outras regiões, como os Estados Unidos ou a 
Ásia, a indústria europeia ainda se mostra relativamente lenta na adaptação à realidade das
mudanças no mercado e à inovação no progresso tecnológico, devido ao peso das regras 
que regulam o mercado,

D. Considerando que tendências como a globalização, a mudança tecnológica e o 
desenvolvimento sustentável oferecem importantes oportunidades, ainda inexploradas, ao 
sector industrial na UE,

1. Saúda a Comunicação da Comissão que faz uma resenha dos progressos alcançados na 
implementação de uma política industrial integrada;

2. Assinala os progressos alcançados tanto no âmbito das medidas horizontais como
sectoriais, e congratula-se com as novas medidas sectoriais relativas à transformação dos 
produtos alimentares e à engenharia electrotécnica;

3. Considera que o principal papel da política industrial ao nível da UE consiste em instaurar 
condições-quadro adequadas ao desenvolvimento das empresas, ao investimento 
industrial, à inovação e à criação de emprego, dispensando uma atenção particular às 
necessidades das pequenas e médias empresas (PME);

4. Convida a Comissão a intensificar os seus esforços para eliminar entraves administrativos 
desnecessários que dificultam o acesso ao mercado interno, simplificar e melhorar o 
enquadramento regulamentar e reduzir o ónus administrativo sobre as empresas, 
nomeadamente, garantindo a realização de progressos nos treze domínios prioritários 
definidos no plano de acção da Comissão para reduzir a carga administrativa, e 
implementando o segundo pacote de medidas "aceleradas" para eliminar os entraves 
administrativos;

5. Exorta os Estados-Membros a progredirem na definição e obtenção de objectivos 
ambiciosos a nível nacional com vista à redução do ónus administrativo, em especial no 
que toca às medidas de incentivo ao crescimento e ao desenvolvimento das PME, como a 
simplificação das obrigações de notificação e da concessão de derrogações;

6. Encoraja a Comissão a aplicar uma abordagem coerente em relação às PME em todas as 
políticas da UE, mediante a adequada aplicação do chamado princípio "pensar primeiro 
nas pequenas empresas";

7. Apoia resolutamente a chamada lei pendente "sobre as pequenas empresas"; considera que 
se deveria tratar de uma proposta legislativa que comportasse novas iniciativas concretas
tendentes a reduzir a carga regulamentar sobre as PME, facilitar o seu acesso ao mercado 
interno e aos contratos públicos, e a garantir que dispõem de um acesso adequado às 
fontes de financiamento e às infra-estruturas de investigação;
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8. Sublinha a importância do Acordo de Basileia II1 na medida em que influencia o
comportamento dos bancos e a sua disponibilidade para concederem empréstimos a 
clientes que apresentam riscos relativamente elevados, nomeadamente PME; considera 
que se trata de um desenvolvimento que contribui para ajudar as PME a realizarem 
investimentos e a levarem a cabo actividades de investigação no domínio industrial;

9. Entende que os objectivos ambientais da UE não devem ser vistos como uma ameaça à 
indústria, mas como uma oportunidade para auferir de uma vantagem de antecipação e 
tornar a indústria europeia líder mundial no domínio das tecnologias, produtos e serviços 
respeitadores do ambiente e socialmente aceitáveis;

10. Considera que o plano de acção proposto pela Comissão para uma política industrial 
sustentável deveria implementar um quadro para uma transição gradual para uma indústria 
de reduzido teor de carbono, com economia de recursos e de alto rendimento energético; 
considera que a iniciativa «mercado-piloto» poderia desempenhar aqui um papel 
importante;

11. Sublinha, em particular, a necessidade de um desenvolvimento sustentável e equilibrado 
no conjunto da UE, tanto em termos geográficos como no que toca ao alcance dos 
projectos; considera que uma abordagem verdadeiramente equilibrada é o único meio para 
estimular o desenvolvimento da indústria na UE, gerar novas possibilidades de criação de 
emprego e promover as regiões regiões com bom desempenho na UE;

12. Observa que, a curto prazo, conviria tomar em consideração o impacto das indústrias da 
UE com elevada intensidade energética na competitividade internacional, a fim de evitar a 
fuga de carbono e o desemprego; a este respeito, exorta a Comissão a promover e apoiar 
de forma proactiva o estabelecimento de acordos sectoriais globais, capazes de reduzir o 
impacto ambiental de sectores industriais específicos à escala internacional, garantindo ao 
mesmo tempo condições de concorrência equitativas;

13. Chama a atenção para os actuais desenvolvimentos no que diz respeito ao acesso às 
matérias-primas; observa que a UE é totalmente dependente da importação de vários 
metais; convida a Comissão a propor uma abordagem integrada que garanta um acesso 
sustentável às matérias-primas;

14. Recorda as profundas mudanças estruturais induzidas, no emprego, pela transição para os 
serviços ligados à indústria; por isso, apoia a anunciada iniciativa relativa à indústria e aos 
serviços, que analisará o sector dos serviços e o seu impacto sobre a competitividade 
industrial; chama em especial a atenção da Comissão para a melhoria da qualidade, da 
produtividade e do valor dos serviços prestados às empresas, em particular, daqueles 
serviços às empresas que fazem uso intensivo do conhecimento;

                                               
1 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basileia, 
Comité de Supervisão Bancária, Junho de 2004.  
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15. Sublinha que os produtos inovadores, que representam 73% das exportações da UE, 
reforçam significativamente a vantagem concorrencial da UE; assinala, porém, que a UE 
ainda se queda aquém dos Estados Unidos e do Japão em matéria de inovação, 
nomeadamente no que diz respeito às actividades de I&D das empresas; considera, por
isso, que os programas de financiamento comunitários, como o 7.° programa-quadro de 
actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração e o 
programa-quadro para a competitividade e a inovação, e o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia deveriam ser explorados plenamente; a este respeito, congratula-se com a 
iniciativa «mercado-piloto» como contributo para libertar o potencial do mercado dos 
produtos e dos serviços inovadores;

16. Considera que, para dar um impulso à inovação no conjunto da UE, é essencial apoiar as 
actividades relacionadas com inventos e proteger os produtos procedentes dessas 
actividades; sublinha por isso a importância de uma política transparente e simplificada
em matéria de direitos de propriedade intelectual que possa ser realmente aplicada; 
convida o Conselho a tomar medidas para introduzir o mais depressa possível uma patente 
europeia, e convida a Comissão a continuar a combater a contrafacção e a providenciar 
por soluções globais neste domínio, essencialmente assentes nos modelos europeus;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

É essencial dispor de uma base industrial sólida e sã para explorar plenamente o potencial 
económico da UE e alcançar os objectivos de Lisboa. Além disso, uma vez que a indústria da 
UE contribui em mais de 80% para as despesas de I&D do sector privado, e os seus produtos 
inovadores representam cerca de 75% das exportações da UE, a indústria desempenha um 
papel central na transformação da economia europeia rumo a uma economia baseada no 
conhecimento.

A indústria da UE é em geral saudável e dinâmica. Enfrenta porém importantes desafios, 
como por exemplo a rápido avanço tecnológico, uma pressão concorrencial intensa e
crescente, e a necessidade de contribuir para os objectivos europeus no domínio do ambiente.

Por isso, em 2005, foi instaurado um enquadramento político, acompanhado de
recomendações concretas tende em vista acções sectoriais de promoção do crescimento, da 
produtividade e da competitividade. Foram lançadas sete importantes iniciativas 
transsectoriais (iniciativa em matéria de direitos de propriedade intelectual e de contrafacção,
grupo de alto nível para a competitividade, a energia e o ambiente, aspectos externos da 
competitividade e do acesso aos mercados, novo programa de simplificação legislativa, 
melhoria das competências sectoriais, gestão das mutações estruturais na indústria 
transformadora, abordagem europeia integrada da investigação e inovação industriais). Além 
disso, foram implementadas sete iniciativas sectoriais específicas (Fórum farmacêutico, 
revisão intercalar da Estratégia no Domínio das Ciências da Vida e da Biotecnologia, grupo 
de alto nível sobre a indústria química, grupo de alto nível sobre a indústria da defesa, 
programa espacial europeu, grupo de trabalho sobre a competitividade das TIC, diálogo 
político relativo à engenharia mecânica).

A presente comunicação faz uma resenha sobre os progressos alcançados no âmbito das 
iniciativas horizontais assim como sectoriais definidas em 2005. De acordo com esta 
avaliação intercalar, não há necessidade de introduzir nenhuma mudança fundamental nesta 
política. No entanto, a Comissão tenciona reforçar alguns dos projectos em curso e lançar
novas iniciativas para fazer face a desafios recentes. A Comunicação anuncia as seguintes 
novas iniciativas horizontais:

• iniciativa "clusters"
• iniciativa «mercado-piloto»
• programa de acção relativo às normas
• plano de acção para uma política industrial sustentável
• indústria e serviços

Além disso, serão levadas a cabo duas novas iniciativas sectoriais:
• indústria alimentar
• electra (engenharia electrotécnica)

É de saudar a presente comunicação. O principal papel da política industrial ao nível 
comunitário consiste em instaurar condições-quadro adequadas ao desenvolvimento das 
empresas, ao investimento industrial, à inovação e à criação de emprego. Essas 
condições-quadro podem contudo variar de sector para sector. Merecem por conseguinte bom 
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acolhimento as iniciativas sectoriais que têm em conta o contexto específico dos diferentes 
sectores e que propõem uma combinação específica de políticas, adaptada às oportunidades e 
aos desafios específicos a enfrentar. Estas iniciativas sectoriais deveriam ser reforçadas 
através de uma abordagem horizontal que dá resposta aos obstáculos que a indústria da UE 
enfrenta na sua evolução rumo a produtos de maior valor e de melhor qualidade. A relatora
desejaria concentrar a sua atenção em três dessas questões horizontais:

"Legislar melhor":
Um ambiente normativo pesado e excessivas formalidades administrativas continuam a ser 
um dos principais obstáculos para a indústria. Esse é particularmente o caso das pequenas e 
médias empresas (PME), já que são as primeiras a ressentir-se de uma burocracia excessiva 
(segundo as estimativas, uma pequena empresa gasta em média, por força das suas obrigações 
regulamentares, dez vezes mais por um assalariado que uma grande empresa). O programa 
"Legislar melhor" reveste-se portanto da mais elevada importância no reforço da 
competitividade da indústria europeia. A Comissão deveria redobrar esforços para eliminar 
entraves (administrativos) desnecessários no acesso ao mercado interno, simplificar e 
melhorar o quadro normativo e reduzir a carga administrativa sobre as empresas
(nomeadamente, velando pela obtenção de progressos nos treze domínios prioritários 
definidos no plano de acção da Comissão para atingir o objectivo de 25% até 2012, e 
implementando o segundo pacote de medidas "aceleradas" a fim de suprimir os entraves 
administrativos). No entanto, o programa "Legislar melhor" não pode ser realizado apenas a 
nível europeu. A fim de garantir vantagens económicas tangíveis às empresas da UE, os
Estados-Membros deveriam igualmente avançar na definição e obtenção de objectivos 
ambiciosos, a nível nacional, em matéria de redução dos encargos administrativos, em 
particular no incentivo das PME ao crescimento e ao desenvolvimento (entre outras medidas,
simplificação das obrigações de notificação e da concessão de derrogações).

Pequenas e médias empresas:
Atendendo ao seu potencial de inovação, ao seu dinamismo e à sua flexibilidade, as PME são 
um dos principais motores do crescimento económico e da competitividade na Europa. 
Importa por conseguinte ajudar as PME a desenvolverem-se. Esta ajuda pode ser fornecida
garantindo o acesso às fontes de financiamento (capital de risco) e às infra-estruturas de
investigação (política de agrupamentos de empresas - "cluster"). Esta ajuda pode igualmente 
revestir-se da forma de uma abordagem coerente das PME nas diferentes políticas da UE 
(aplicando, por exemplo, devidamente o princípio "pensar primeiro nas pequenas empresas"
ao nível da realização das políticas). As PME têm mais dificuldades de acesso ao mercado 
que as grandes empresas. Por isso, iniciativas como a normalização, a protecção dos direitos 
de propriedade intelectual e a disponibilização de informações facilmente acessíveis 
revestem-se de particular importância para as PME. A anunciada "lei sobre as pequenas
empresas" constitui uma iniciativa muito importante de apoio às PME. Esta lei deveria incluir 
novas iniciativas concretas tendentes a reduzir a carga regulamentar sobre as PME, facilitar o 
seu acesso ao mercado único e aos contratos públicos, e ajudá-las a enfrentar o desafio da 
globalização e das alterações climáticas, fornecendo-lhes por exemplo os recursos financeiros 
e humanos necessários para o seu desenvolvimento e a sua adaptação. No que toca ao apoio 
ao crescimento das PME, importa passar em resenha os êxitos já alcançados por alguns
Estados-Membros, por exemplo, através da criação de um mecanismo nacional específico 
para a cooperação em matéria de implementação, acompanhamento e avaliação das políticas
de apoio às PME. A este respeito, merece particular enaltecimento a iniciativa da presidência 
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eslovena de organizar, na Primavera de 2008, uma conferência que visa converter para nível 
europeu as "melhores práticas" nacionais.

Desenvolvimento sustentável:
A competitividade industrial da UE é motivada pela gradual transição para uma economia de 
reduzido teor de carbono, com economia de recursos e de alto rendimento energético. Os 
objectivos ambientais no que diz respeito à redução das emissões de gases com efeito de 
estufa e à melhoria da eficácia energética não deveriam ser vistos como uma ameaça à 
indústria. A vantagem de antecipação pode contribuir para tornar a indústria europeia líder 
mundial em tecnologias, produtos e serviços respeitadores do ambiente e socialmente 
aceitáveis. É uma oportunidade extraordinária que as empresas industriais assim como os 
responsáveis políticos da UE deveriam aproveitar. O anunciado plano de acção para uma 
política industrial sustentável deveria, por conseguinte, implementar um quadro que
permitisse acelerar a eco-inovação e o desenvolvimento de novos mercados (que, em certa 
medida, já é o caso da iniciativa  «mercado-piloto»). A curto prazo, conviria ter em conta o 
impacto das indústrias da UE com forte consumo de energia sobre a competitividade 
internacional, para evitar que a UE "exportasse poluição e importasse desemprego". Isto
poderia ser feito promovendo acordos sectoriais a nível mundial, a fim de reduzir o impacto
ambiental de indústrias específicas à escala internacional, garantindo, ao mesmo tempo, 
condições de concorrência equitativas. Além disso, o desenvolvimento sustentável deveria
acautelar um desenvolvimento equilibrado em todo o território da UE, o que supõe o apoio 
não só às grandes, mas também às pequenas empresas e aos pequenos projectos.
Finalmente, o vínculo à estratégia de Lisboa é capital. A política industrial é, e deveria 
continuar a ser, uma parte importante das competências nacionais. No entanto, para que as 
políticas fossem eficazes, conviria reforçar o elo entre as acções de política industrial a nível 
nacional e europeu. No próximo ciclo de Lisboa 2008-2010, conviria por conseguinte colocar 
mais a tónica na política industrial, nas PME e no espírito empresarial.
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