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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma política industrial para a era da globalização
(2010/2095(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de XX de Outubro de 2010, intitulada 
"Uma política industrial para a era da globalização" (COM(2010)XXXX),

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de Junho de 2010, sobre a UE 20201,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de Junho de 2010, sobre a política comunitária de 
inovação num mundo em mudança2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 22 de Maio de 2008, sobre a revisão intercalar da 
política industrial, uma contribuição para a Estratégia do Crescimento e do Emprego3,

– Tendo em conta o Conselho informal "Competitividade" de 14 e 15 de Julho de 2010,

– Tendo em conta as conclusões da 2999ª sessão do Conselho “Competitividade”, de 1 e 2 
de Março de 2010,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de xxx,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de xxx,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, sobre a Europa 
2020 - "Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de XX de Setembro de 2010, intitulada 
"Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union: Transforming Europe for a 
Post-Crisis World" (Europa 2020 Iniciativa emblemática "Uma União para a inovação: 
transformar a Europa para o mundo pós-crise") (COM(2010)XXXX),

– Tendo em conta o documento de trabalho da DG Empresas e Indústria da Comissão, de 26 
de Abril de 2010, intitulado "EU Manufacturing Industry: What are the Challenges and 
Opportunities for the Coming Years?" (A indústria transformadora da UE: desafios e 
oportunidades para os próximos anos)4,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado "Relatório sobre a 
aplicação do SBA("Small Business Act")" (COM(2009)0680),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de Julho de 2008, intitulada "Plano 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 OJ C 279E, 19.11.2009, p. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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de Acção para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial 
Sustentável" (COM(2008)0397),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de Julho de 2007, intitulada 
"Avaliação intercalar da política industrial - Uma contribuição para a Estratégia do 
Crescimento e do Emprego da União Europeia (COM(2007)0374),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores e da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que a crise económica mundial atingiu de forma severa a indústria europeia,
agravando ainda mais os actuais fenómenos por si já difíceis da globalização, das 
alterações climáticas, das alterações demográficas e da passagem para uma indústria 
baseada no conhecimento, os quais, por sua vez, estão a afectar profundamente o 
desenvolvimento industrial, a mão-de-obra e as perspectivas para o futuro,

B. Considerando que a manutenção da liderança da indústria europeia a nível mundial 
depende exclusivamente de novas tecnologias/processos/soluções, da I&D, de uma cadeia 
de abastecimento sofisticada, de uma maior eficiência, de recursos humanos sólidos, de 
uma logística e de infra-estruturas de qualidade, uma vez que a redução das despesas não 
estimula a indústria na Europa,

C. Considerando que é possível efectuar progressos industriais graças a uma regulamentação 
e a uma estimulação do mercado inteligentes, equilibradas e a longo prazo, bem como a 
uma evolução mundial que vise meios de produção e distribuição adequados e 
sustentáveis; e que o consumo pode ser explorado de forma inteligente a favor da indústria 
europeia, da sua competitividade e da sua liderança mundial,

Uma nova abordagem em matéria de política industrial sustentável

1. Congratula-se com o facto de que, com a Estratégia Europa 2020, a Comissão reconhece 
finalmente a importância de uma política industrial activa para o crescimento sustentável e 
para o emprego na Europa;

2. Insta a Comissão a traçar, em colaboração com o Parlamento Europeu e o Conselho, 
objectivos qualitativos e, se possível, quantitativos para a indústria europeia em 2020, que 
tenham em conta um desenvolvimento sustentável a longo prazo e estabeleçam 
orientações, por exemplo, em matéria de eficiência energética e de recursos, a fim de 
assegurar a estabilidade e competitividade da indústria europeia e, por conseguinte, 
garantir a criação de empregos;

3. Sublinha que o êxito de uma nova política industrial sustentável reside exclusivamente 
numa abordagem integrada e transectorial assente em iniciativas e medidas horizontais e 
sectoriais a nível europeu, nacional e regional;
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4. Salienta que a nova abordagem integrada exige uma excelente cooperação no seio da 
Comissão e, neste sentido, insta a Comissão a criar um grupo de trabalho permanente para 
a política industrial;

5. Sublinha que uma nova política industrial sustentável não pode ser eficaz se não for 
estritamente coordenada com as políticas dos Estados-Membros e, por conseguinte, insta a 
Comissão a tomar, em 2011, todas as iniciativas possíveis, através de orientações, de 
indicadores e dos procedimentos necessários à supervisão e avaliação, em conformidade 
com o Tratado de Lisboa (Artigo 73.º, n.º 2 do TFUE);

6. Está convencido de que o sucesso de uma nova política industrial sustentável depende da 
participação de todas as partes interessadas, em particular, dos parceiros sociais; convida a 
Comissão a instituir um princípio claro de parceria em todas as matérias e para todas as 
medidas, que consiste na supervisão e avaliação comum de medidas antecipadas, 
incluindo uma avaliação das estratégias/acções/programas;

7. Insta a Comissão a estabelecer, sem demora, um calendário concreto para acompanhar a 
aplicação e a apresentar um relatório anual relativo aos progressos efectuados;

Inovação

8. Sublinha que a inovação constitui a principal força motriz da política industrial e que 
todas as iniciativas a favor da inovação

 devem ter por base uma definição geral de inovação que abranja produtos, serviços, 
processos, organização, qualidade e gestão;

 devem englobar toda a cadeia de processos e de valor acrescentado e 

 devem reflectir não só o produto, como também a procura e a utilização, a fim de 
assegurar um desenvolvimento integrado e uma produção orientada para objectivos 
que resultem em vantagens concretas para os consumidores, para as empresas e para 
toda a sociedade;

9. Solicita o aumento significativo das verbas destinadas à investigação para o próximo 
período de financiamento 8.º PRODER que tem início em 2013 (objectivo da UE 
relativamente ao financiamento público: 1% do PIB); assinala que, além da investigação e 
da inovação que estão intimamente associadas aos processos, é necessário incidir na 
investigação de tecnologias fundamentais transectoriais e simplificar os procedimentos;

10. Sublinha o êxito da Facilidade Financeira de Partilha de Riscos (FFPR) do BEI, enquanto 
meio importante de financiamento da investigação para as PME e incentiva vivamente a 
Comissão a contribuir de forma mais substancial através de fundos disponíveis para a 
FFPR;

11. Insta à criação de mais estímulos a favor das tecnologias de desenvolvimento sustentável, 
tal como preconizado no plano de acção sobre tecnologias ambientais (ETAP), através da 
interligação das estratégias em matéria de investigação, de ambiente e de política 
económica e exorta igualmente à elaboração de um plano ambicioso de acompanhamento 
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do ETAP;

12. Recorda que, com um orçamento anual equivalente a 17% do PIB da União Europeia, os 
concursos públicos constituem um poderoso instrumento para estimular a inovação; 
sublinha que concorrentes como a China e os EUA definiram objectivos ambiciosos em 
matéria de produtos inovadores e ecológicos e exorta a UE a estabelecer objectivos 
semelhantes;

Recursos

13. Está convencido de que o aumento claro da eficiência da utilização de recursos no que se 
refere às matérias-primas e acessórias e ao aprovisionamento está a reforçar a posição 
competitiva da indústria europeia na cena mundial e, por conseguinte, insta a Comissão a 
dar prioridade à promoção da eficiência de recursos, nomeadamente através:

 do desenvolvimento de indicadores claros, que permitam avaliar o aumento da 
produtividade dos recursos e das respectivas normas;

 do desenvolvimento de protótipos de novas abordagens, como a adjudicação de 
recursos;

 da divulgação das melhores práticas e da promoção das redes de eficiência de recursos 
e das agências de eficiência das matérias;

 do desenvolvimento de um modelo padrão de relatório sobre a sustentabilidade das 
empresas, que analise a "mochila ecológica", traduzindo-se em poupanças e, 
consequentemente, em empresas mais competitivas, e compile e harmonize as 
obrigações e as actuais possibilidades em termos de informação (EMAS, por 
exemplo), devendo, sempre que possível, ser vinculativo; 

14. Sublinha que a disponibilidade de matérias-primas se reveste de uma importância fulcral 
para as perspectivas de desenvolvimento da indústria europeia e, por conseguinte, insta a 
Comissão a propor, em 2010, uma estratégia global para as matérias-primas que deverá 
prever:

 uma intensificação da reciclagem de matérias-primas através de normas ambiciosas 
em matéria de reciclagem, de um apoio adequado à investigação e do fim das 
exportações de resíduos que contenham matérias-primas;

 uma intensificação da investigação no âmbito da procura de substitutos para as 
matérias-primas escassas;

 uma utilização optimizada das matérias-primas disponíveis na UE que requer, além de 
outras coisas, a introdução rápida de um sistema europeu de informações geográficas 
que apresente uma perspectiva geral das matérias-primas disponíveis na UE;

 um aprovisionamento adequado das matérias-primas graças a acordos de comércio 
equitativo e a parcerias estratégicas;
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 medidas de combate ao fenómeno crescente dos oligopólios em matéria de extracção e 
comércio de matérias-primas;

15. Está convencido de que a indústria necessita de uma política energética a longo prazo que 
garanta preços de energia apropriados e a segurança do aprovisionamento, permita uma 
produção livre de emissões de gases nocivos para o clima e evite a fuga de carbono; 
sublinha que o mercado interno de energia constitui um trunfo para a passagem para a 
produção e o aprovisionamento com baixas emissões de carbono e que, por conseguinte, é 
necessário renovar e alargar a infra-estrutura de rede e promover as redes inteligentes;

16. Apela a que sejam realizados todos os esforços a fim de colmatar as lacunas em matéria 
de competências, nomeadamente através

 de um diálogo institucionalizado entre as autoridades competentes e os parceiros 
sociais, tendo em vista a revisão dos programas de ensino e a criação de formas 
eficazes de efectuar a transição da escola para o mercado de trabalho; 

 de iniciativas coordenadas que visem melhorar o ensino das disciplinas STEM 
(ciências, tecnologias, engenharia e matemática) a todos os níveis, em particular para 
as mulheres, e promover o intercâmbio das melhores práticas;

 de qualificações elevadas que sejam complementares, coordenadas e direccionadas de 
modo a beneficiarem tanto os empregadores como os trabalhadores; de uma utilização 
mais ampla do Fundo Social Europeu neste contexto;

 da abertura e da modernização das universidades, que lhes permita assegurar a 
formação contínua do pessoal qualificado (engenheiros, informáticos, técnicos, etc.);

Uma cultura industrial sustentável

17. Insta a uma política da UE reforçada e coordenada nos mercados de vanguarda, como é o 
caso das indústrias ambientais (que representam 3,5 milhões de trabalhadores, 300 mil 
milhões de euros de volume de negócios e até 50% do mercado mundial); sublinha que 
muitos mercados "tradicionais", como a indústria metalúrgica, automóvel e de construção 
naval, apresentam um grande potencial de inovação e/ou vantagens comparativas, que 
devem ser plenamente exploradas; para este efeito, é necessário desenvolver a legislação 
específica dos produtos, como a directiva relativa aos requisitos de concepção ecológica, e 
lançar iniciativas de fomento da indústria, como a iniciativa relativa aos automóveis 
ecológicos;

18. Apela a que o Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação seja prolongado 
para além de 2013 e que o seu âmbito seja consideravelmente alargado;

19. Exorta à intensificação dos esforços tendo em vista a criação, sem demora, de uma patente 
comunitária para melhorar as condições-quadro em matéria de protecção dos direitos de 
propriedade industrial, reformar os métodos de normalização e instituir uma normalização 
internacional que permita preservar a liderança tecnológica; 

20. Solicita a criação de um grupo de trabalho relativo ao processo de reestruturação e o 
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reforço do papel desempenhado pelos fundos estruturais europeus nesse mesmo processo, 
a fim de abrir novas perspectivas de futuro aos trabalhadores e às empresas; apela à 
intensificação da investigação e do desenvolvimento em matéria de métodos de 
conversão;

21. Reconhece a existência de diferenças regionais em termos de desenvolvimento industrial, 
nomeadamente no caso dos novos Estados-Membros em fase de desindustrialização, e 
apela a que as mesmas sejam tidas em conta no âmbito da nova política industrial 
sustentável, de modo a reforçar a coesão territorial;

22. Sublinha a importância capital das PME no panorama industrial e insta a Comissão a:

 acelerar a aplicação da Lei das Pequenas Empresas, a colmatar as lacunas verificadas 
na aplicação das orientações adoptadas e a propor medidas concretas, como a redução 
dos encargos administrativos e a análise de impacto sobre as PME;

 prosseguir com os seus esforços para melhorar o acesso das PME às oportunidades de 
financiamento e, em particular, proporcionar perspectivas viáveis de capital de risco; e 
a reforçar as possibilidades de financiamento das PME e das suas fontes de 
financiamento privilegiadas no contexto da nova arquitectura do mercado financeiro;

23. Entende que a política de ajuda sectorial não pode ser considerada apenas no contexto do 
direito da concorrência, mas deve, em defesa dos interesses da União, contribuir de forma 
activa e transparente e dispor de regras claras para reforçar a inovação, o lançamento de 
novos produtos e, aliado a isto, as reestruturações industriais;

24. Apela a que os futuros acordos comerciais sejam estabelecidos de modo a fazerem parte 
de uma estratégia industrial assente na concorrência leal nos países desenvolvidos e nos 
países em desenvolvimento; considera que o princípio de desenvolvimento sustentável 
deve ser generalizado e que as normas sociais e ambientais devem ser introduzidas nos 
acordos de comércio livre; entende, além disso, que devem ser realizados esforços no 
sentido de assegurar que as indústrias europeias não sejam ameaçadas por práticas 
desleais, como se verifica actualmente no sector da energia solar;

25. Insiste na necessidade de explorar as ideias e as competências dos trabalhadores para 
reestruturar a indústria e, por conseguinte, apela a um processo de consulta que seja o 
mais vasto possível e ultrapasse os requisitos mínimos (por exemplo, a Directiva 
2002/14/CE e a Directiva 2009/38/CE);

Sectores industriais

26. Está convencido de que, paralelamente a uma abordagem horizontal, as iniciativas 
específicas no âmbito da indústria permitem ter em conta as particularidades de 
determinados sectores industriais e contribuem para a respectiva modernização e aumento 
da competitividade; solicita, por conseguinte, que:

 as abordagens sectoriais existentes (grupos de trabalho, grupos de alto nível, 
plataformas de inovação como a Cars 21, etc.) sejam renovadas, aprofundadas 
comparativamente e dotadas de um conteúdo estratégico claro por parte da Comissão, 
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em colaboração com todas as partes interessadas; 

 os resultados sejam implementados de modo a terem em conta as necessidades dos 
sectores industriais;

 seja prestada uma especial atenção aos sectores-chave da indústria europeia, como a 
indústria automóvel, química, alimentar, das energias renováveis e da aviação, bem 
como as indústrias criativas;

 a Comissão apresente regularmente relatórios sobre os progressos efectuados;

Responsabilidade

27. Entende que a indústria europeia, que beneficia destes esforços políticos e de 
condições-quadro favoráveis, deve assumir mais responsabilidade em matéria de 
crescimento sustentável e de emprego na Europa; considera que a indústria se deve 
comprometer, de forma clara e voluntária, a investir na Europa, a manter os seus próprios 
esforços de investigação, a contribuir para uma nova cultura em matéria de qualificações, 
a desenvolver produtos e processos ainda mais inovadores e sustentáveis e a aliar-se, 
sempre que possível, a parceiras estratégicas na Europa;

Regiões

28. Sublinha o contributo significativo das estruturas regionais para o reforço da indústria 
europeia; considera que os agrupamentos competitivos e as redes de inovação (empresas, 
universidades e centros de investigação), bem como as relações estabelecidas entre as 
empresas e com outros intervenientes (cadeias de valor acrescentado, sinergias) 
desempenham um papel fundamental nas decisões de investimento; entende, 
consequentemente, que:

 deve ser prestado mais apoio aos agrupamentos competitivos e às redes, a fim de 
promover de forma coordenada a transferência de conhecimentos e a investigação, a 
melhoria da formação e as infra-estruturas, devendo o referido apoio constituir 
igualmente uma prioridade do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional;

 as redes regionais, como as regiões metropolitanas, devem beneficiar de uma ajuda da 
UE tendo em vista o reforço da sua base industrial;

 o Banco Europeu de Investimento tem de fortalecer o vínculo entre a política 
industrial e a coesão territorial.

o

o o

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A INDÚSTRIA EUROPEIA EM SÍNTESE

A indústria europeia representa cerca de um terço do valor acrescentado bruto da UE, sendo 
que quase ¾ das exportações europeias dizem respeito a bens industriais, e um terço do 
emprego, constituindo o meio de subsistência de 57 milhões de pessoas. Se tivermos em conta 
o seu efeito multiplicador, graças ao qual são gerados aproximadamente dois postos 
adicionais em serviços associados por cada posto de trabalho na indústria, a sua repercussão 
no emprego é ainda mais significativa. 

Indústria na UE-27 (Eurostat)

% VALOR 
ACRESCENT
ADO BRUTO 

(2008)

EMPREGO (2008)
% DO TOTAL EM 

MILHÕES

N.º DE 
EMPRESAS 

EM 
MILHARES 

(2007)
INDÚSTRIAS 
EXTRACTIVAS

1 0,4 0,8 21,4

INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA

16,8 16,8 37,0 2 323

ABASTECIMENTO DE 
ELECTRICIDADE, GÁS E
ÁGUA

2,3 0,8 1,7 36,0

CONSTRUÇÃO 6,4 8,4 17,0 3 090
TOTAL 26,5 26,4 56,5 5 470,4

REDESCOBERTA DA INDÚSTRIA NA EUROPA

A recente profunda crise económica atingiu a indústria europeia. Além disso, a crise colocou 
igualmente em evidência a importância da indústria para a economia da UE ao revelar que as 
suas necessidades não foram suficiente e adequadamente tidas em conta no contexto difícil do 
momento. Actualmente, a indústria é frequentemente relegada para segundo plano em 
detrimento do sector financeiro e dos serviços. A política industrial da UE centrou-se muitas 
vezes na ideia de que os mercados se devem auto-regular e, até ao momento, este objectivo 
tem sido cumprido sobretudo através de medidas isoladas com uma coordenação quase 
inexistente entre os Estados-Membros. Tratava-se, em grande parte, de uma reacção à 
evolução da situação e raramente dizia respeito a uma acção resultante de uma análise prévia. 

DESAFIOS ACTUAIS

A indústria enfrentava já um processo de reestruturação antes de a crise económica se instalar.
Actualmente, enfrenta uma série de desafios que se reforçam mutuamente:

a) A indústria tem sido contínua e profundamente afectada pelas alterações rápidas que 
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ocorrem no âmbito do desenvolvimento da economia global. A demarcação entre 
países desenvolvidos e países em desenvolvimento e dos seus sectores tradicionais de 
domínio altera-se diariamente em virtude da crescente concorrência. As exigências do 
mercado global evoluem a grande velocidade e exige que as empresas se orientem, 
reestruturem e se especializem novamente. A nova divisão internacional do trabalho 
com economias emergentes como a China, a Índia, o Brasil e a Rússia aumenta a 
pressão exercida sobre a globalização. 

b) Existe uma nova forma de mundialização que evolui para uma sociedade do 
conhecimento global, onde a inovação e a investigação superam a mão-de-obra e o 
trabalho manual como motores de crescimento e competitividade.

c) As alterações climáticas são irreversíveis e inegociáveis. O desencadeamento da 
corrida económica mundial colocou à prova todos os tipos de recursos. Perante a 
necessidade de atenuar os efeitos das alterações climáticas e preservar a 
biodiversidade, uma vez que as matérias-primas esgotam enquanto a procura das 
mesmas aumenta, o sector da indústria necessita de passar uma produção sem 
emissões de carbono e eficiente do ponto de vista dos seus recursos. 

d) As alterações demográficas estão a alterar drasticamente o perfil dos consumidores e 
dos fornecedores. O envelhecimento contínuo da população impõe a concepção de 
novos produtos, novos meios de transporte e uma nova organização do trabalho. 
Verificar-se-á uma escassez de mão-de-obra qualificada.

e) A urbanização rápida impõe novos desafios, nomeadamente no que se refere à 
mobilidade, às construções e à logística. 

REFORÇO DA ABORDAGEM COMUM EM MATÉRIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL

Pela primeira vez, a estratégia Europa 2020 reconhece a necessidade de adoptar uma nova 
abordagem através da apresentação de uma iniciativa emblemática. Chegou o momento de a 
UE explorar ao máximo as oportunidades comuns de uma renovação sustentável e de novos 
desenvolvimento da base industrial com postos de trabalho de qualidade. A indústria europeia 
deve manter a liderança em domínios chave e não se tornar simplesmente num seguidor. É 
tempo de a UE seguir o seu próprio caminho em direcção à indústria do futuro. A UE tem de 
assegurar a criação de valor acrescentado no seu seio.

É notória a necessidade de integrar uma política industrial eficaz tanto: 

 numa nova arquitectura do sector financeiro como
 numa coordenação macroeconómica específica das políticas económicas, fiscais e 

orçamentais que visam o crescimento e o emprego evitando o dumpling fiscal (por 
exemplo, harmonização da tributação das empresas)

O fracasso do paradigma da auto-regulação dos mercados financeiros deve resultar num novo 
quadro regulamentar capaz de devolver os sistemas financeiros à sua essência, ao transformar 
poupanças em investimentos produtivos, sobretudo para a indústria e para as PME. 
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As oportunidades previstas no artigo 173.º do Tratado da UE devem ser aproveitadas. A UE e 
as PME devem desenvolver em conjunto uma política industrial coerente e inequívoca aliada 
a uma estratégia clara e a uns indicadores que permitam garantir e avaliar o sucesso. As 
perdas de controlo sob as diferentes tendências da política industrial (proteccionismo, 
governação, incentivos, competência, etc.) não devem ser permitidas.

UMA NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL INTEGRADA E SUSTENTÁVEL NA UE

A política industrial da UE deve ser orientada tanto para uma renovação sustentável, eficiente 
do ponto de vista ecológico e competitiva a nível mundial, como para uma transição 
sustentável de uma indústria maioritariamente produtiva para uma indústria do conhecimento. 
É fundamental integrar todas as políticas da UE que conciliem todos os aspectos com 
repercussão na indústria. Para tal é necessário instaurar um novo nível de cooperação no seio 
da Comissão, bem como com todos os agentes.

De acordo com o relator, a nova abordagem da indústria na Europa deve centrar-se nos 
seguintes quinze aspectos chave: 

1) Criação de uma cadeia de inovação

Necessitamos que toda a cadeia de inovação - investigação, inovação, desenvolvimento e 
aplicação - esteja associada à indústria. A inovação não se limita à inovação tecnológica; 
significa igualmente inovação organizacional, inovação dos modelos empresariais, concepção 
e qualidade dos produtos. Para promover a inovação é necessário criar um enquadramento 
favorável no que se refere a normas, modelos, patentes e protecção dos direitos de 
propriedade intelectual. De igual modo, convém destacar e recorrer às novas tecnologias de 
base intersectoriais (como, por exemplo, as TIC, mobilidade, energia, biotecnologia e 
nanotecnologia). Necessitamos de estratégias coerentes que permitam a convergência e a 
cooperação entre os diferentes sectores de inovação. A política de inovação da UE deve 
centrar-se nas lacunas da cadeia de valor. São necessárias novas soluções para os principais 
sectores do futuro, como a sustentabilidade, as alterações demográficas e a urbanização.

2) Promoção da eficiência dos recursos

Nas últimas décadas, a produtividade laboral desenvolveu-se muito mais rapidamente que a 
produtividade dos recursos (energia e matérias-primas). No sector da indústria, os custos 
laborais representam aproximadamente 20% e os custos dos recursos 40%. Um forte aumento 
da produtividade de recursos, com base nas normas da UE, incentivos, objectivos comuns e 
das empresas e sistemas de promoção para as melhores tecnologias disponíveis, reforça a 
sustentabilidade e a competitividade da indústria europeia a nível mundial com novas 
perspectivas de mercado nas cadeias globais de valor e salvaguarda os postos de trabalho na 
Europa. A "mochila ecológica" das empresas deve ser calculada mediante relatórios de 
sustentabilidade obrigatórios.

3) Estabelecimento de objectivos claros para produtos sustentáveis
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A produção sustentável deve ser favorecida mediante normas coordenadas e ecologicamente 
inovadoras para os produtos, com base na análise do ciclo de vida, como a Directiva relativa à 
concepção ecológica ou as normas aplicáveis aos edifícios e aos automóveis. 

4) Recurso aos concursos públicos

Os concursos públicos devem servir de instrumentos de introdução de novos produtos e 
serviços sustentáveis nos sectores público e privado. É importante recorrer sistematicamente 
às oportunidades proporcionadas pela Directiva 2004/18/CE1. Além disso, há a necessidade 
de direccionar o financiamento público para investimentos no futuro, principalmente em 
benefício da economia do conhecimento e da inovação industrial. 

5) Promoção da produção de energia limpa

A política energética está intrinsecamente associada à política industrial. É fundamental 
assegurar um aprovisionamento energético de qualidade enquanto as energias renováveis 
constituírem os novos mercados em crescimento que levam à criação de postos de trabalho de 
qualidade. A política industrial necessita de uma política energética a longo prazo, que 
garanta uma política no âmbito das alterações climáticas, preços razoáveis da energia e 
segurança de aprovisionamento, evitando a ocorrência de fugas de carbono. 

6) Aplicação de uma estratégia convincente no âmbito das matérias-primas

A indústria europeia depende do acesso fiável às matérias-primas, que é cada vez mais 
problemático. Além de uma garantia razoável de aprovisionamento de recursos suficiente, 
importa, paralelamente, desenvolver uma política adequada que vise a reciclagem de uma 
grande percentagem dos recursos existentes (Directiva REEE, por exemplo) e o fim das 
exportações de resíduos, objectivos necessários que devem ser sublinhados pela I&D. É 
necessário lutar continuamente contra os entraves que o comércio internacional equitativo 
enfrenta no domínio dos recursos industriais essenciais.

7) Redefinição do comércio para assegurar uma coexistência equitativa e uma produção 
sustentável

A política de comércio internacional é claramente fundamental para assegurar uma produção 
sustentável. O comércio não é um objectivo em si, mas parte de uma estratégia industrial. A 
política comercial deve assegurar o acesso equitativo aos mercados chave em crescimento. A 
maneira mais eficaz e legítima de gerir e expandir as relações comerciais de forma 
transparente reside no sistema multilateral baseado nas normas da OMC, através do seu 
procedimento de resolução de litígios. A produção sustentável exige um ambiente laboral e 
uma remuneração adequados, bem como normas ambientais obrigatórias, que os acordos 
comerciais devem especificar. 

8) Definição de uma política industrial sectorial obrigatória

                                               
1 JO L 134 de 30.04.2004, pág. 114-240.
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É necessário atribuir um enquadramento claro e um conteúdo estratégico às diferentes 
abordagens sectoriais (grupos de trabalho, conselhos consultivos de alto nível, plataformas de 
inovação, como, por exemplo, LeaderShip, Cars 21, Grupo de Trabalho sobre as TIC, Grupo 
de alto nível da indústria química) através das respectivas avaliações de impacto e planos de 
acção destinados a promover o desenvolvimento sustentável.

9) Envolvimento das PME

As PME devem ser reforçadas na qualidade de motores da indústria europeia através da 
transferência de tecnologias, do acesso ao financiamento via empréstimos bancários, do 
capital de risco, bem como do financiamento da UE mediante programas-quadro. Além disso, 
deve-se fomentar uma maior participação das PME nos concursos públicos, bem como criar 
mais oportunidades para a sua internacionalização. 

10) Desenvolvimento dos âmbitos de acção regionais

A política da UE deve promover melhor os grupos inovadores a fim de desenvolver, de forma 
coordenada, a transferência de conhecimentos, actividades de investigação, o 
desenvolvimento de qualificações e as infra-estruturas. A criação de grupos europeus de 
competitividade e de um novo agrupamento dos diferentes agentes da inovação (empresas, 
universidades e centros de investigação - "ecossistemas") e das redes industriais dotadas de 
fluxos operacionais de conhecimentos, bem como a participação de diversos actores, são 
factores determinantes para a decisão de investimento. O Banco Europeu de Investimento tem
de fortalecer o vínculo entre a política industrial e a coesão territorial.

11) Garantia de antecipação às alterações industriais

A política industrial deve procurar cada vez mais antecipar-se às mudanças e abordá-las 
através do desenvolvimento de estratégias a longo prazo. É necessário um novo instrumento 
com uma forte participação dos parceiros sociais.

12) Abordagem da reestruturação

Seria importante conceber uma nova perspectiva para os trabalhadores e empresas afectados 
pela reestruturação resultante das alterações estruturais e dos efeitos da globalização. Para este 
efeito, poderia criar-se um grupo de trabalho "Reestruturação" e atribuir-se um papel mais 
preponderante aos Fundos Estruturais da UE nos processos de reestruturação. No que se 
refere à diversidade regional, impõe-se tomar medidas, sobretudo nos novos 
Estados-Membros em fase de desindustrialização.

13) Melhoria das qualificações

A oferta de mão-de-obra adequadamente qualificada é insuficiente face á necessidade de 
reestruturar e renovar a indústria europeia. É necessário estabelecer diálogo entre as 
autoridades públicas que regulamentam os sistemas educativos e os parceiros sociais, de 
modo a apresentar soluções práticas para gerir a transição da escola para o mercado de 
trabalho e para organizar mais processos de qualificação que beneficiem ao máximo tanto os 
trabalhadores como os empregadores. A inovação e a qualificação exigem uma formação 
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complementar a nível universitário.

14) Reforço da participação dos trabalhadores no processo de tomada de decisões

Uma participação mais activa dos trabalhadores permite assegurar um desenvolvimento 
qualitativo e evitar condições laborais precárias durante o processo de renovação. Os sistemas 
de responsabilidade social das empresas apoiam o desenvolvimento social e sustentável das 
mesmas.

15) Políticas a longo prazo

Para além de uma abordagem integrada da política industrial europeia, as decisões de 
investimento e os ciclos de inovação da indústria requerem um enquadramento legislativo a 
longo prazo.

Uma política industrial integrada e sustentável é apenas uma face da medalha, pois, além 
disso, revestem-se de igual importância o compromisso firme a favor dos investimentos da 
UE, o reforço do potencial de investigação, o contributo para uma nova cultura em matéria de 
qualificações, produtos e métodos de fabrico mais eficientes em termos de recursos e 
parcerias estratégicas entre as empresas da UE.


