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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre Reindustrializar a Europa para promover a competitividade e a sustentabilidade
(2013/2006(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 173.º do Título XVII do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (antigo artigo 157.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia), que 
abrange a política industrial da UE e que se refere, entre outras coisas, à capacidade 
concorrencial da indústria da União,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2012, intitulada 
«Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação económica –
Comunicação de atualização das ações da política industrial» (COM(2012)0582),

– Tendo em conta a Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativa à eficiência energética1,

– Tendo em conta a proposta de regulamento da Comissão, de 30 de novembro de 2011, que 
institui o Programa para a Competitividade das Empresas e pequenas e médias empresas 
(2014-2020) (COM(2011)0834),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de junho de 2008, intitulada «“Think 
Small First” - Um “Small Business Act” para a Europa» (COM(2008)0394),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de novembro de 2008, intitulada 
«Iniciativa matérias-primas – Atender às necessidades críticas para assegurar o 
crescimento e o emprego na Europa» (COM(2008)0699),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de outubro de 2010, intitulada 
«Iniciativa emblemática no quadro da estratégia “Europa 2020” “União da Inovação”» 
(COM(2010)0546),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de setembro de 2011, intitulada 
«Roteiro para uma Europa Eficiente na utilização de recursos» (COM(2011)0571),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de outubro de 2011, intitulada 
«Política industrial: Reforçar a competitividade» (COM(2011)0642),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 15 de dezembro de 2011, intitulada 
«Roteiro para a Energia 2050» (COM(2011)0885),

                                               
1 JO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de fevereiro de 2012, intitulada 
«Inovação para um Crescimento Sustentável: Bioeconomia para a Europa» 
(COM(2012)0060),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de maio de 2012, intitulada «Ação 
para a estabilidade, o crescimento e o emprego» (COM(2012)0299),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de junho de 2012, intitulada «Uma 
estratégia europeia para as Tecnologias Facilitadoras Essenciais – uma ponte para o 
crescimento e emprego» (COM(2012)0341),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de março 2013, intitulada «Livro 
verde – O financiamento a longo prazo da economia europeia» (COM(2013)0150), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de março de 2013, intitulada «Livro 
verde - Um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169),

– Tendo em conta o documento de trabalho que acompanha a Comunicação da Comissão, 
de 4 de novembro de 2008, intitulada «Iniciativa matérias-primas – Atender às 
necessidades críticas para assegurar o crescimento e o emprego na Europa» 
(COM(2008)0699) - (SEC(2008)2741),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 26 de setembro de 2011, 
intitulado «A competitividade das indústrias de luxo europeias» (SWD(2013)0286),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 10 de outubro de 2012, que 
acompanha a Comunicação da Comissão intitulada «Reforçar a indústria europeia em prol 
do crescimento e da recuperação económica – Comunicação de atualização das ações da 
política industrial» (SWD(2012)0297),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 10 de outubro de 2012, 
intitulado «A competitividade europeia de 2012. Colher os frutos da globalização» 
(SWD(2012)0299),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 11 de abril de 2013, intitulado 
«As relações industriais na Europa em 2012» (SWD(2013)0126),

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de março de 2010, intitulada «Investir no 
desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas (Plano SET)»1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de julho de 2010, sobre o desenvolvimento do 
potencial de emprego de uma nova economia sustentável2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de março de 2011, sobre uma política industrial para 
a era da globalização3,

                                               
1 JO C 349 E de 22.12.2010, p. 84.
2 JO C 308 E de 20.10.2011, p. 6.
3 JO C 199 E de 7.7.2012, p. 131.
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– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2011, sobre uma estratégia eficaz 
para a Europa no domínio das matérias-primas1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de maio de 2012, sobre uma Europa eficiente na 
utilização de recursos2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de junho de 2012, intitulada «Ato para o Mercado 
Único: próximos passos para o crescimento»3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de outubro de 2012, intitulada «Pequenas e médias 
empresas (PME): competitividade e perspetivas de negócio»4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de março de 2013, sobre um roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 20505,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de maio de 2013, intitulada «Atuais desafios e 
oportunidades no domínio das energias renováveis no mercado interno europeu da 
energia»6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de maio de 2013, sobre estratégias regionais para 
as zonas industriais na União Europeia7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de junho de 2013, sobre a habitação social na 
União Europeia8,

– Tendo em conta o seu debate, de 4 de fevereiro de 2013, na sequência de uma declaração 
da Comissão, sobre a recuperação da indústria europeia à luz das atuais dificuldades 
(2013/2538(RSP)),

– Tendo em conta as conclusões da 3208ª reunião do Conselho «Competitividade», de 10 e 
11 de dezembro de 2012, intituladas «Reforçar a indústria europeia em prol do 
crescimento e da recuperação económica»,

– Tendo em conta o relatório intitulado «Estrutura industrial da UE em 2011 – Tendências e 
desempenho», elaborado em 2011 em nome da Comissão,

– Tendo em conta o relatório elaborado na sequência de um inquérito sobre as iniciativas da 
UE para 2020 intitulado «Uma política industrial para a era da globalização», realizado 
em abril de 2013 em nome do Comité das Regiões, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de xx.xx.2013 
intitulado «Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação 

                                               
1 JO C 51 E de 22.2.2013, p. 21.
2 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0223.
3 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0258.
4 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0387.
5 Textos Aprovados, P7_TA (2012)0086.
6 Textos Aprovados, P7_TA (2013)0201.
7 Textos Aprovados, P7_TA (2013)0199.
8 Textos Aprovados, P7_TA (2013)0246.
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económica. Comunicação de atualização das ações da política industrial»,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões intitulado «Reforçar a indústria 
europeia em prol do crescimento e da recuperação económica»,

– 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 Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, 
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2013),

A. Estratégia RISE (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe): Princípios, 
Objetivos e Governação

1. Acolhe favoravelmente a abordagem da Comissão centrada na política industrial;

2. Salienta que a futura força industrial da Europa depende de uma estratégia de 
renascimento da indústria para uma Europa sustentável («Renaissance of Industry for a 
Sustainable Europe» - RISE), que promova a inovação tecnológica, empresarial e social 
rumo a uma terceira revolução industrial, que inclua uma ação ofensiva de modernização 
com baixo teor de carbono; alega que a estratégia RISE criará novos mercados, modelos 
empresariais e empreendedores criativos, novos empregos e trabalho digno, propiciando 
uma renovação industrial com dinamismo, confiança e competitividade a nível 
económico; considera que a energia e a eficiência dos recursos são pilares fundamentais 
dessa estratégia;

3. Considera que a estratégia RISE deve estar inscrita numa economia de mercado ecológica 
e social, em conformidade com os princípios de uma concorrência justa, a internalização 
das externalidades e uma política de governação respeitadora do ambiente; afirma que a 
futura competitividade industrial europeia deve reger-se por uma visão de 
sustentabilidade;

4. Salienta que a estratégia RISE necessita de um quadro a longo prazo que tenha por base 
objetivos claros, indicadores e uma abordagem económica circular centrada no ciclo de 
vida, que oriente os investimentos para a criatividade, as competências, a inovação e as 
tecnologias sustentáveis e promova a modernização da base industrial da Europa através 
de uma política que tenha em conta a cadeia de valor e que inclua igualmente as indústrias 
de base; 

5. Reconhece que a política industrial deve fazer face aos grandes desafios societais
enunciados na estratégia Europa 2020 e deve estar efetivamente integrada no processo do 
Semestre Europeu;

6. Considera que a estratégia RISE deve prosseguir objetivos industriais ambiciosos e 
realistas; observa que o cumprimento do objetivo principal de 20% implicaria a criação de 
400 000 novos posto de trabalho no setor industrial por ano; propõe que o objetivo de 
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20% seja considerado um objetivo direcional consentâneo com os objetivos «20-20-20» 
da UE;

7. Espera que a estratégia RISE permita repatriar a produção para a UE, tendo em atenção a 
gestão da cadeia de abastecimento e culturas de produção regionais específicas;

8. Salienta que a estratégia RISE apenas terá êxito se for acompanhada de um 
enquadramento macroeconómico adequado e dos recursos orçamentais necessários a fim 
de impulsionar o investimento privado; solicita, neste contexto, uma estratégia europeia de 
crescimento ecológico e lamenta os cortes impostos pelo Conselho à sub-rubrica 1A do 
QFP;

9. Aplaude a abordagem transversal da Comissão relativamente à PI; considera que a 
estratégia RISE deve seguir uma conceção horizontal, e não vertical, da PI; considera que 
as medidas específicas do setor devem, em regra geral, estar relacionadas com a 
especialização setorial, promovendo estratégias de grande valor tecnológico e 
acrescentado; 

10. Partilha da opinião da Comissão de que a política industrial deve ter uma estrutura de 
governação eficaz e integrada que inclua dispositivos de acompanhamento; relembra a 
recomendação do PE constante do relatório Lange sobre a indústria no sentido de 
estabelecer uma task force permanente da Comissão para a política industrial, constituída 
pelas Direções-Gerais relevantes; solicita à Comissão que apresente anualmente ao PE um 
relatório sobre os progressos realizados no âmbito da estratégia RISE; salienta que a 
estratégia RISE necessita de uma aliança de partes interessadas provenientes do setor 
industrial, dos sindicatos, do meio académico e da sociedade civil; insta a Comissão a 
fazer pleno uso do artigo 173.º, n.º 2, do Tratado para fazer avançar a estratégia RISE;

11. Considera que a estratégia RISE deve estar orientada para o incentivo dos fluxos de 
investimento no sul da Europa, a fim de revigorar o crescimento, nomeadamente através 
de uma especialização inteligente e da formação de «clusters», incluindo «clusters» 
transacionais;

12. Louva o trabalho desenvolvido pelo Vice-Presidente Antonio Tajani na coordenação da 
política industrial em cooperação mais estreita com o Conselho «Competitividade»; 
salienta que a estratégia RISE deve ser coordenada com a política industrial dos 
Estados-Membros;

13. Considera que as regiões devem participar plenamente na identificação de prioridades e de 
potencial para a indústria nos seus territórios; acolhe com agrado o trabalho desenvolvido 
pelo Comité das Regiões, bem como o trabalho da Comissão, no que diz respeito às 
estratégias de especialização inteligente para a racionalização do financiamento da UE 
com vista à concretização dos objetivos da estratégia Europa 2020;

Uma ofensiva de Inovação, Eficiência e Tecnologias Sustentáveis

14. Salienta que apenas com uma ofensiva assente na inovação, na eficiência e em tecnologias 
sustentáveis é que a base industrial da UE conseguirá modernizar e reforçar o centro da 
sua competitividade;



PE510.843v01-00 8/17 PR\936863PT.doc

PT

15. Considera que os fundos da UE para a investigação e a inovação devem funcionar como 
um catalisador e ser utilizados em sinergia com outros fundos nacionais e regionais; 
relembra o objetivo de 3% no domínio I&D, em que dois terços do investimento provêm 
do setor privado; apoia o estabelecimento de parcerias público-privadas (PPP) ao abrigo 
do programa Horizonte 2020, a fim de impulsionar os investimentos do setor privado; 

16. Solicita que uma proporção substancial dos fundos disponíveis para as PME ao abrigo do 
programa Horizonte 2020 seja aplicada através de um instrumento específico para as 
PME;

17. Congratula-se com as linhas de ação da Comissão, bem como com as possíveis PPP; 
manifesta, contudo, a sua preocupação pelo facto de os desenvolvimentos em matéria de 
«grandes volumes de dados» e de TIC não terem sido abrangidos de forma adequada; 
insta a Comissão a integra-los de adequadamente; solicita à Comissão que apoie a 
formação de «clusters» em todas as suas linhas de ação, promovendo sinergias e 
repercussões entre as mesmas;

18. Exorta a Comissão a propor uma política europeia de «clusters» sob a forma de 
cooperação entre empresas associadas, fornecedores, prestadores de serviços e centros de 
investigação; salienta a importância do estabelecimento de «clusters» transnacionais; 

19. Acolhe com agrado a estratégia para as tecnologias facilitadoras essenciais, na qual a UE 
detém uma forte vantagem competitiva; apoia as ações propostas com vista à melhoria da 
coordenação e das sinergias entre políticas e instrumentos, incluindo os Fundos 
Estruturais da UE; acolhe com agrado iniciativas que favoreçam as ações relativas às TFE 
específicas dos «clusters» e o aumento da cooperação transregional; 

20. Congratula-se com a linha de ação no domínio das tecnologias de fabrico avançadas; 
considera que a mesma beneficiaria de PPP, como a SPIRE; considera que o lançamento 
de uma Comunidade de Conhecimento e Inovação até 2014 no domínio do fabrico com 
valor acrescentado constitui uma prioridade;

21. Acolhe favoravelmente a abordagem da Comissão centrada no ecodesign; insta a 
Comissão a estabelecer especificações de ecodesign no domínio da reciclagem e da 
eficiência dos recursos; congratula-se com a proposta de desenvolvimento e promoção de 
novos critérios de sustentabilidade para o setor da construção;

22. Considera que a linha de ação relativa às redes inteligentes é demasiado limitada e contém 
muito poucas propostas;

23. Salienta a importância de estabelecer ligações com as comunidades expatriadas da UE, 
incentivando-as a utilizarem os seus conhecimentos para a criação de oportunidades 
empresariais na UE;

Realização do mercado interno e abertura dos mercados externos para a estratégia 
RISE

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a realizarem urgentemente o mercado único para 
a energia, as telecomunicações, os produtos ecológicos e o capital de risco; 
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25. Acolhe com agrado a intenção da Comissão de desenvolver um plano de ação horizontal 
para impulsionar a procura de bens e serviços inovadores; insta a Comissão a recorrer à 
pegada ambiental para estabelecer valores de referência para os produtos em matéria de 
sustentabilidade e eficiência;

26. Salienta que os contratos públicos devem constituir um motor de inovação; considera que 
as orientações relativas aos auxílios estatais devem estar abertas a medidas políticas 
promotoras da inovação; considera que a normalização e a rotulagem ecológica têm um 
importante papel a desempenhar na adesão a novas tecnologias;

27. Regista a investigação da Comissão relativa à reforma do mercado interno no domínio dos 
produtos industriais; insta a Comissão a garantir que essa reforma não tem como resultado 
a diminuição das normas em vigor;

28. Reconhece a dinâmica da regulamentação inteligente da Comissão concebida para reduzir 
os encargos administrativos sem comprometer a eficácia da legislação; apoia a coerência 
regulamentar e a melhoria dos testes de competitividade no âmbito das orientações 
relativas às avaliações de impacto;

29. Insta a Comissão a explorar o poder da internet nos seus trabalhos em matéria de 
fiscalização do mercado, permitindo a participação das pessoas através do fornecimento 
de informações sobre os produtos; 

30. Considera que o atual regime de DPI não é favorável à inovação; considera que o aumento 
da transparência, a gestão inovadora e as práticas de licenciamento podem proporcionar 
soluções de mercado mais rápidas;

31. Acolhe com agrado o reconhecimento do problema dos «emaranhados de patentes» e das 
«emboscadas de patentes»; apoia a alteração do sistema regulador, a fim de fomentar o 
licenciamento cruzado favorável à competitividade e a criação de agrupamentos de 
patentes;

32. Regista a importância de uma estratégia comercial da UE; solicita à Comissão que, 
juntamente com a VP/AR, desenvolva uma estratégia de inclusão dos gabinetes das PME 
nas missões da UE; 

33. Reconhece a importância da Parceria Transatlântica em matéria de Comércio e 
Investimento (TTIP); defende que essa parceria deve esforçar-se por eliminar 
progressivamente as subvenções aos combustíveis fósseis; defende uma nova definição da 
similitude dos produtos através da sua distinção com base na respetiva pegada de carbono; 

34. Insta a Comissão a autorizar os sindicatos a apresentarem queixas de caráter comercial;

35. Insta a Comissão a desenvolver uma estratégia europeia de exportação para tecnologias de 
baixo consumo energético e eficientes em termos de recursos;

Financiamento e Recuperação Industrial

36. Reconhece as restrições dos empréstimos bancários e o seu impacto, nomeadamente nas 
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PME; acolhe com agrado o Livro Verde da Comissão sobre financiamento a longo prazo; 
destaca a necessidade de reforçar a solidez do setor bancário da UE através do acordo 
Basileia III, de uma união bancária e do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE); 

37. Insta a Comissão a analisar de que modo os títulos garantidos por ativos poderiam ser 
impulsionados a fim de facilitar o financiamento das PME; toma nota do papel que os 
bancos públicos podem desempenhar no investimento em obrigações estruturadas 
garantidas emitidas por bancos, combinando esse investimento com objetivos acrescidos 
em matéria de empréstimos às PME;

38. Insta a Comissão a lançar uma comunicação sobre financiamento coletivo; insta a 
Comissão a desenvolver um quadro regulamentar sólido em matéria de financiamento
coletivo, com base num montante máximo de 1 milhão de euros por projeto;

39. Insta a Comissão a apoiar a criação de mercados de obrigações locais para as PME;

40. Solicita à Comissão que apoie o desenvolvimento de bancos de investimento nacionais 
para as PME e que permita aos bancos de investimento para as PME já existentes que 
expandam as suas operações a outros Estados-Membros;

41. Insta os Estados-Membros a implementarem plenamente a Diretiva relativa aos atrasos de 
pagamento;

42. Acolhe com agrado o aumento de capital do BEI; considera que esse aumento deve ter um 
objetivo de 60% de investimento em projetos de baixo teor de carbono até 2020; 

43. Salienta a importância do capital de risco e das redes de «business angels»; considera que 
o Fundo Europeu de Investimento tem um papel crucial a desempenhar no 
desenvolvimento de mercados de capital de risco; considera que a distinção, para fins 
fiscais, entre fundos próprios e títulos de dívida deve ser suprimida;

Adquirir as competências e a mão-de-obra necessárias à estratégia RISE

44. Salienta que a estratégia RISE representa uma oportunidade de emprego estável com bons 
postos de trabalho e uma remuneração digna; realça o estabelecimento indispensável de 
parcerias com as partes interessadas, nomeadamente os parceiros sociais e as organizações 
de juventude, no contexto da integração dos jovens na força laboral; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a intensificarem o diálogo social;

45. Observa que a estratégia RISE exigirá mais e melhor acesso à formação, à aprendizagem 
ao longo da vida, à formação profissional de preparação para o futuro e ao ensino 
universitário, bem como uma forte ênfase nos domínios CTEM (ciências, tecnologias, 
engenharias e matemáticas), apoio ao empreendedorismo e uma rede de segurança social 
adequada juntamente com uma política de segunda oportunidade;

46. Salienta que a democratização do local de trabalho deve ser alargada e que todos os 
trabalhadores devem ter direito a formação profissional;

47. Insta a Comissão e trabalhar em estreita cooperação com os Estados-Membros a fim de 
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elaborar previsões a médio e longo prazo sobre as competências exigidas pelo mercado de 
trabalho;

48. Insta a Comissão e os Estados-Membros a terem em conta o modelo dos EUA de 
financiamento C2C (College-to-Career) para a criação de parcerias entre a indústria e as 
universidades, tendo em vista a formação dos jovens para empregos em indústrias em 
ascensão; toma nota dos planos para o estabelecimento de «University Technical 
Colleges» (faculdades universitárias técnicas) com parceiros da indústria, como referido 
no Reino Unido;

49. Considera que a criação de plataformas nacionais nos domínios CTEM com vista ao 
intercâmbio das melhores práticas poderia ser benéfica para o estabelecimento de 
objetivos nesses domínios;

50. Salienta a importância do reforço da mobilidade voluntária entre os jovens, promovendo o 
programa «Erasmus para Todos», eliminando os obstáculos existentes à aprendizagem 
profissional e aos estágios transfronteiras e reforçando a possibilidade de transferência das 
pensões e dos direitos sociais e laborais em toda a UE;

51. Salienta a necessidade de reduzir a taxa de abandono escolar e destaca que os jovens que 
abandonam o ensino precisam de oportunidades de estágios de formação, à semelhança da 
«Garantia de Formação» austríaca;

52. Acolhe com agrado as decisões de aplicação da Garantia Europeia da Juventude e de 
promoção de uma Aliança para as Aprendizagens; solicita à indústria que, sempre que 
possível, ofereça empregos ou estágios de qualidade aos jovens e crie estágios de 
qualidade com uma remuneração digna; 

53. Realça que os Estados-Membros com sistemas de formação profissional fortes gozaram de 
mercados de trabalho relativamente sólidos durante a crise; convida todos os 
Estados-Membros a analisar e a introduzir esses sistemas juntamente com os parceiros 
sociais; toma nota do desafio que constitui a harmonização do sistema europeu de créditos 
do EFP (ECVET) e do sistema europeu de transferência de créditos académicos (ECTS);

54. Considera que a imagem do ensino e da formação profissional poderia ser reforçada 
através da sua ligação a uma possível transição para a universidade ou para outro tipo de 
ensino superior;

55. Insta os Estados-Membros a lançarem instrumentos de microcrédito para os jovens, a fim 
de promover o empreendedorismo; 

56. Solicita aos Estados-Membros que, em diálogo com os parceiros sociais, ponderem 
políticas de flexibilização do horário de trabalho durante períodos de crise económica;

Transição de recursos e de energia para uma recuperação industrial

57. Salienta que os recursos e a energia constituem o cerne da estratégia RISE; defende uma 
abordagem destes dois fatores assente no triângulo viabilidade de custos –
sustentabilidade - acessibilidade;
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58. Congratula-se com o Roteiro para a Eficiência dos Recursos; insta a Comissão a incluir os 
objetivos da política de resíduos no Semestre Europeu e nos Programas Nacionais de 
Reformas; insta a Comissão a continuar a desenvolver valores de referência setoriais no 
domínio da eficiência dos recursos, nomeadamente para efeitos de contratos públicos; 
insta a Comissão a promover a estratégia dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar); salienta 
a importância de um sistema de certificação global para a primeira fase de reciclagem de 
resíduos perigosos e de materiais REEE; chama a atenção para o facto de existirem 
sistemas de recolha e de reciclagem relevantes em alguns Estados-Membros;

59. Solicita a rápida aplicação da diretiva relativa à eficiência energética e dos planos de ação 
nacionais; insta a UE a dar seguimento ao relatório Reul sobre energias renováveis, 
estabelecendo um objetivo ambicioso no domínio das energias renováveis para 2030;

60. Insta a Comissão a reconsiderar as condições aplicáveis aos contratos a longo prazo em 
matéria de energia;

Uma estratégia RISE para o sul da Europa

61. Defende uma abordagem multirregional da política industrial, que relance o crescimento 
sustentável nas economias em contração; apoia uma estratégia de elevado valor 
acrescentado na integração das economias do sul em cadeias de valor à escala mundial; 

62. Observa que o sul da UE é afetado por uma localização periférica; insta a Comissão a 
promover a plena integração das infraestruturas das economias do sul e salienta a 
necessidade de orientar o Mecanismo Interligar a Europa nesse sentido; 

63. Salienta a importância da partilha das melhores práticas e de mecanismos de replicação no 
mercado; acolhe com agrado propostas com vista ao reforço da cooperação, à simbiose 
industrial e ao desenvolvimento de serviços de aconselhamento em matéria de eficiência 
dos recursos;

64. Sublinha que a transformação de empresas de capitais em cooperativas tem sido um êxito 
em algumas regiões;

65. Considera que as economias do sul estão estrategicamente localizadas para poderem 
beneficiar de novos mercados de exportações no Magrebe; solicita a sua implantação no 
espírito empreendedor dos migrantes, tendo em vista a criação de empresas que possam 
ter acesso a esses mercados; congratula-se igualmente com a «Missão para o 
Crescimento» do Vice-Presidente Antonio Tajani;

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

A exposição de motivos engloba os considerandos que, devido a limitações de espaço, 
serão apresentados sob a forma de alterações ao relatório. Cada um dos considerandos, 
que constituem a base do relatório, será objeto de uma explicação mais pormenorizada 
nesta secção.

A. Considerando que a UE necessita de uma estratégia para fazer face à crise 
económica e financeira e impulsionar uma nova dinâmica económica,

A crise constituiu um duro golpe para as economias europeias. Afetou o setor industrial, 
resultando na perda de 3,8 milhões de empregos. As taxas de desemprego continuam a 
aumentar, especialmente as taxas de desemprego entre os jovens. A crise e a falta de 
perspetivas afetam o bem-estar social e conduzem ao aumento da pobreza. A UE necessita de 
uma estratégia de crescimento abrangente, a fim de ultrapassar estes desafios.

B. Considerando que a indústria europeia desempenha um papel fundamental e é parte 
importante da solução para essa crise,

A indústria europeia é determinante para solucionar a multiplicidade de desafios que a UE 
enfrenta. Constitui uma fonte de emprego, bens e serviços, bem como de receitas fiscais, e é o 
elemento fundamental da transição europeia para uma economia de baixo teor de carbono. 
Embora se tenha verificado um declínio relativo do papel da indústria na economia da UE ao 
longo das últimas décadas, a indústria ainda representa 4/5 das exportações da Europa e 80% 
do investimento do setor privado em I&D (DG ENTR). A UE exige uma estratégia que 
revigore a economia e conduza ao renascimento da indústria para uma Europa sustentável. 

C. Considerando que os concorrentes industriais da Europa desenvolveram, durante 
vários anos, fortes estratégias industriais,

A nível internacional, foram vários os países que desenvolveram as suas próprias estratégias 
industriais. Mais recentemente, o Japão definiu um novo plano industrial. Com os seus Planos 
Quinquenais e o recente Plano para as Indústrias Emergentes Estratégicas Nacionais de 2012, 
a China centrou-se igualmente na política industrial. Até os EUA seguem fortes políticas 
industriais – embora sem recorrer a essa designação.

D. Considerando que a Comissão Europeia deve ser elogiada por lançar uma política 
industrial através da sua Comunicação destinada a preparar uma recuperação 
industrial,

Durante muito tempo, a política industrial foi menosprezada na Europa. Ao publicar a sua 
Comunicação intitulada «Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da 
recuperação económica», a Comissão Europeia assumiu um papel de liderança na necessária 
recuperação industrial. 

E. Considerando que o futuro comum da Europa enquanto zona industrial assenta 
numa ofensiva de modernização que reforce os centros de inovação e elimine os 
défices de desenvolvimento de regiões desfavorecidas a nível industrial e estrutural,
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A Europa deverá utilizar de forma adequada os fundos públicos e impulsionar os fundos do 
setor privado em prol de atividades de investigação e inovação, bem como fomentar a 
cooperação europeia transnacional e transregional através de «clusters» de empresas e de 
organismos académicos e de investigação inovadores. Tal deve ser acompanhado de 
estratégias de especialização inteligente, tendo em conta o potencial de cada região e 
território. A título de exemplo, a criação de distritos industriais (Itália) visa ligar e partilhar os 
recursos de pessoas singulares e de empresas, tendo em vista a realização de novos projetos 
criativos e a sua divulgação em toda a região.

F. Considerando que a política industrial europeia deve encontrar um conjunto 
adequado de políticas para melhorar a situação, tendo em conta as diferentes 
realidades e situações económicas e sociais a nível nacional e regional (incluindo 
transfronteiras); que a política industrial deve estar incorporada num mercado em 
que o governo estipule o quadro regulamentar mas não intervenha diretamente na 
escolha de vencedores,

O relatório mais recente da OCDE intitulado «Perspetivas de Desenvolvimento Global 2013 -
Políticas industriais num mundo em evolução», publicado em 15 de maio do presente ano, 
analisa os três elementos essenciais, que são fundamentais para o êxito das políticas 
industriais hoje em dia: investimento na inovação e nas competências, acesso ao 
financiamento e infraestruturas adequadas1. As políticas industriais «antiquadas», que se 
baseiam, em larga medida, na concessão de subvenções às empresas, na propriedade estatal e 
na proteção tarifária correm o risco de resultar em fracassos governamentais, comportamentos 
de procura de obtenção de rendas e na perpetuação de interesses pessoais, com custos para os 
produtores, consumidores e para a economia em geral.

G. Considerando que a reduzida disponibilidade de crédito limita os investimentos, 
colocando obstáculos à inovação, bem como à adoção de novas tecnologias eficientes; 
que uma politica industrial na Europa exige, por conseguinte, uma arquitetura 
financeira sólida que promova os investimentos,

De acordo com um documento de orientação política elaborado pelo grupo de reflexão 
Bruegel para uma reunião informal do ECOFIN em 2013, uma das fragilidades estruturais 
bem conhecidas da economia da UE é a insuficiência dos investimentos na investigação e no 
capital humano, o que dificulta a mudança para uma economia baseada na inovação. Devido à 
desalavancagem no setor bancário e nos setores públicos, os recursos financeiros disponíveis 
são menores, dificultando ainda mais a transição para uma economia inovadora e sustentável.2

Neste contexto, devem ser apresentadas medidas políticas, a fim de facilitar o acesso ao 
financiamento e promover os investimentos a longo prazo na inovação e nas tecnologias.

H. Considerando que as condições de financiamento no sul da Europa são mais 
rigorosas e exigem soluções de financiamento especificamente adaptadas,

De acordo com uma apresentação de Guntram Wolff (grupo de reflexão Bruegel) durante a 

                                               
1 OCDE, «Perspetivas de Desenvolvimento Global 2013 - Políticas industriais num mundo em evolução».
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. «Europe's Growth Problem (and what to do about it)», 
Bruegel Policy Brief, abril de 2013.
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audição da Comissão ITRE, realizada em 29 de maio de 2013, a taxa de juro para a concessão 
de empréstimos às PME na Alemanha estava perto de 3% em março de 2013, ao passo que 
em Itália, Portugal e Espanha essa mesma taxa atingia já 6%. A referida apresentação 
destacou ainda que, no final do ano passado, as PME alemãs receberam quase 90% do 
financiamento solicitado, ao passo que as PME gregas receberam apenas cerca de 25%.

I. Considerando que a UE necessita de uma abordagem da política industrial que 
combine competitividade, sustentabilidade e trabalho digno, de modo a fazer face aos 
grandes desafios societais,

É evidente que a política industrial da União Europeia deve ser orientada para fazer face aos 
grandes desafios societais, de acordo com a estratégia UE 2020, e estar em conformidade com 
o triângulo estratégico de sustentabilidade, competitividade e trabalho digno. O Parlamento 
Europeu reconheceu este facto na sua resolução de 2011 sobre uma política industrial para a 
era da globalização.1

J. Considerando que, nas últimas décadas, a produtividade do trabalho se desenvolveu 
muito mais rapidamente do que a produtividade dos recursos, embora as estimativas 
mostrem que os custos do trabalho representam menos de 20% de um produto e os 
custos de recursos representam 40%,

De acordo com o Instituto Federal de Estatística da Alemanha, na estrutura de custos do setor 
produtivo os custos de material representam 43% e os custos com o pessoal apenas cerca de 
18%, ao passo que os custos com a energia atingem 2%.2 O Parlamento Europeu reconheceu 
este facto na sua resolução de 2011 sobre uma estratégia eficaz para a Europa no domínio das 
matérias-primas.3

K. Considerando que para fazer face dos desafios globais, é essencial que a energia e a 
eficiência dos recursos constituam a base da renovação industrial na Europa, caso a 
indústria europeia pretenda manter a sua competitividade no futuro,

No seu Roteiro para a Eficiência dos Recursos, a Comissão Europeia salientou que só na 
Alemanha os ganhos em matéria de eficiência na utilização dos recursos no setor produtivo 
poderiam resultar numa redução de custos entre 20% e 30%. Um outro estudo, realizado no 
Reino Unido, estima que as medidas de eficiência na utilização dos recursos de baixo custo, 
ou mesmo sem qualquer custo, gerem poupanças de 23 mil milhões de libras.4 Uma vez que a 
Europa não pode competir com as economias emergentes em termos de salários, deve 
centrar-se na redução dos seus custos com a energia e com os recursos, tirando partido das 
eficiências. O relatório de 2012 da Comissão Europeia sobre competitividade destacou o 
papel positivo que a ecoinovação e a eficiência dos recursos e da energia desempenham na 

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de fevereiro de 2011, sobre uma política industrial para a era da 
globalização.
2 Apresentação de Christian Kühne durante uma mesa redonda sobre política industrial organizada pelo deputado 
ao Parlamento Europeu, Reinhard Bütikofer, em 24 de abril de 2013. Apresentação em Powerpoint disponível 
mediante pedido.
3 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de julho de 2011, sobre uma estratégia eficaz para a Europa no 
domínio das matérias-primas.
4 Comunicação da Comissão Europeia intitulada «Roteiro para uma Europa eficaz na utilização dos recursos», de 
20 de setembro de 2011.
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competitividade da UE. A UE lidera igualmente a internacionalização e os fluxos 
transfronteiras de ecoinvestimentos e ecoinovações, o que é particularmente relevante tendo 
em conta que as empresas de ecoinovação são, de um modo geral, mais bem sucedidas do que 
os inovadores convencionais.

L. Considerando que a União Europeia necessita de uma estratégia industrial 
ambiciosa, eficiente do ponto de vista ambiental e ecológica, a fim de restaurar a 
capacidade produtiva e de gerar empregos altamente qualificados e bem 
remunerados,

Os valores referidos acima já evidenciaram de que forma é que uma estratégia industrial da 
UE sensível ao ambiente, baseada na eficiência da energia e dos recursos, aumentaria a 
competitividade através de uma redução significativa dos custos. Ao mesmo tempo, seroa 
possível restaurar a capacidade produtiva e criar novos empregos. Só na Alemanha os ganhos 
em matéria de eficiência na utilização dos recursos poderiam criar até um milhão de 
empregos.1 Um estudo realizado pela empresa de consultadoria ECOFYS destacou 
igualmente que uma aplicação correta da diretiva relativa à conceção ecológica poderia gerar 
poupanças líquidas de 90 mil milhões de euros por ano para as empresas e os consumidores 
europeus, reduzindo a dependência do gás natural proveniente da Rússia em mais de 50%. Se 
essas poupanças fossem reinvestidas na economia, poderiam criar um milhão de empregos 
adicionais.2 O Parlamento Europeu solicitou, por conseguinte, à Comissão Europeia que 
desenvolvesse uma estratégia industrial ambiciosa, eficiente do ponto de vista ambiental e 
ecológica.3

M. Considerando que os setores da eficiência energética e das energias renováveis 
poderiam, por si só, criar cinco milhões de postos de trabalho até 2020,

Na sua Comunicação sobre uma recuperação geradora de emprego, a Comissão Europeia 
indicou claramente que os setores das energias renováveis e da eficiência energética, por si só, 
têm potencial para criar cinco milhões de empregos até 2020.4

N. Considerando que a União Europeia acolhe igualmente uma capacidade de inovação 
enorme, contando com seis Estados-Membros nos 10 primeiros lugares da lista dos 
50 países mais inovadores em todo o mundo,

De acordo com o Índice de Inovação da Bloomberg, entre os 10 países mais inovadores do 
mundo encontram-se 6 Estados-Membros da UE (Alemanha, Finlândia, Suécia, Áustria, 
Dinamarca e França).5 Este facto salienta que a UE já tem pontos fortes significativos quando 
se trata de inovação e I&D, mas destaca igualmente as disparidades entre esses e outros 
Estados-Membros, reiterando, por conseguinte, a necessidade de uma estratégia de inovação 
ambiciosa, não só para manter os pontos fortes existentes, mas também para aumentar as 
capacidades de inovação de todos os Estados-Membros.
                                               
1 Ibidem
2 Benefícios económicos da Diretiva da UE relativa à conceção ecológica, ECOFYS, abril de 2012.
3 Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de fevereiro de 2011, sobre uma política industrial para a era da 
globalização.
4 Comunicação da Comissão Europeia intitulada «Uma recuperação geradora de emprego», de 18 de abril de 
2012.
5 Índice de Inovação da Bloomberg, 2013.
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O. Considerando que a política industrial constitui uma questão transversal e que, por 
conseguinte, a Comissão Europeia tem de integrar claramente a sua política 
industrial na estratégia UE 2020, no desenvolvimento do roteiro para uma economia 
hipocarbónica até 2050, nas iniciativas industriais do plano SET e na visão a longo 
prazo para 2050 constante do roteiro para uma Europa eficiente na utilização dos 
recursos,

É evidente que a política industrial exige uma abordagem horizontal. A Comissão Europeia 
reconheceu este facto na sua recente Comunicação de atualização das ações da política 
industrial, afirmando que «as políticas da União devem estar adequadamente coordenadas e 
sincronizadas» e que «a medida do nosso êxito dependerá, em larga medida, da capacidade de 
produzir resultados com a máxima eficácia conjunta em todas estas áreas». A Resolução do 
Parlamento Europeu sobre uma política industrial para a era da globalização, aprovada pelo 
PE em 3 de fevereiro de 2011, instou igualmente a Comissão Europeia, neste contexto, a 
integrar a sua política industrial no Roteiro para uma economia hipocarbónica, no plano SET 
e no Roteiro para a Eficiência dos Recursos.

P. Considerando que a política industrial europeia exige uma força de trabalho forte, 
embora, em média, apenas 7% da mão-de-obra pouco qualificada tenha tido acesso a 
formação,

A força de trabalho europeia deve estar preparada para futuras oportunidades de emprego e 
para a evolução da dinâmica do mercado. Torna-se particularmente necessário abordar esta 
questão no caso da mão-de-obra pouco qualificada, que carece de formação. Neste contexto, o 
direito à formação é essencial.


