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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que, embora tenha sofrido consideravelmente em consequência da atual crise 
económica, o setor industrial continua a ser, sem qualquer dúvida, uma das principais 
mais-valias da UE a nível internacional e um motor essencial para alcançar os objetivos da 
estratégia Europa 2020 de crescimento, emprego, inovação, investigação, 
desenvolvimento, sustentabilidade e competitividade; faz notar ainda que, em geral, a 
produção industrial diminuiu 10% em relação ao período anterior à crise e que se 
perderam mais de 3 milhões de postos de trabalho no setor industrial; observa, contudo, 
que existe o risco de aumento da escassez de mão-de-obra qualificada adaptada às 
necessidades específicas do desenvolvimento sustentável;

2. Manifesta preocupação perante o facto de muitas regiões industriais tradicionais da 
Europa se terem confrontado com uma desindustrialização maciça; considera que as 
regiões industrializadas anteriores podem prestar um contributo significativo à 
reindustrialização; assinala, a este respeito, que a atenção pública se desviou das regiões 
industrializadas anteriores e que, atendendo aos desafios particulares, se deve permitir 
suficientes possibilidades de investimento em estratégias de desenvolvimento regionais 
específicas; apoia, neste contexto, as iniciativas de «relocalização» que visam reinstalar a 
produção e os serviços deslocalizados para países terceiros;

3. Expressa profunda preocupação perante as consequências da crise financeira e económica, 
a diminuição dos investimentos e as crescentes desigualdades na UE, especialmente entre 
as diferentes regiões, no que se refere à produtividade, à competitividade e à prosperidade; 
realça que é essencial adotar fortes medidas políticas e atribuir recursos financeiros 
adequados para apoiar o renascimento da indústria para uma Europa sustentável, assente 
nomeadamente nas indústrias culturais e criativas e nas novas tecnologias, como a 
nanotecnologia, a biotecnologia e a microeletrónica; salienta que, na ausência de tais 
medidas, a queda acentuada da produção industrial terá graves consequências negativas, 
tanto para a produção na UE, como para a coesão social e territorial, e que o «fosso 
tecnológico» entre a UE e os outros países mais avançados, ou seja, os Estados Unidos e 
os países BRIC, se tornará cada vez maior;

4. Salienta que a futura política de coesão será uma das principais políticas da UE de apoio à 
inovação industrial, mediante uma especialização inteligente, de forma a fazer face aos 
desafios associados à energia sustentável, às alterações climáticas e à utilização eficiente 
dos recursos materiais, bem como dos recursos humanos; considera, portanto, que o apoio 
da futura política de coesão e dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus é crucial 
para a reindustrialização da UE e das suas regiões, através de uma política industrial 
verdadeiramente moderna, que deve ser inclusiva, sustentável, eficiente do ponto de vista 
energético e altamente competitiva; apela a uma melhoria da coordenação e ao 
desenvolvimento de sinergias entre a política de coesão e os programas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, a fim de criar incubadoras regionais de inovação e de 
maximizar a inovação à escala regional;
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5. Sublinha que se deve ter em conta as características das regiões e os seus pontos fortes 
específicos aquando da planificação de estratégias regionais de desenvolvimento industrial 
para cada região e para cada setor, a fim de se alcançar um elevado nível de especialização 
na indústria europeia;

6. Salienta que as zonas fronteiriças se deparam muitas vezes com desafios industriais 
semelhantes, devido às respetivas características territoriais comuns; insta a Comissão, os 
Estados-Membros e as autoridades locais e regionais a elaborarem estratégias de 
reconversão industrial transfronteiras, tendo em vista a criação de agregados 
transfronteiriços, e estratégias comuns em matéria de formação e de emprego, a nível dos 
centros populacionais transfronteiras;

7. Realça a necessidade de estabelecer estratégias claras para a política de competitividade 
industrial, tanto à escala da UE como no âmbito dos programas nacionais de reformas, 
através de uma abordagem territorial e estratégica mais orientada, que inclua a definição 
de prioridades relativamente a aspetos como o acesso facilitado ao financiamento e aos 
microcréditos, o apoio às atividades de I&D, à educação e formação profissional e à 
aprendizagem ao longo da vida, a simplificação da administração e o reforço das 
capacidades para permitir que as empresas operem ao mais baixo custo possível, uma 
regulamentação clara em matéria ambiental, a redução da tributação do trabalho, uma 
maior flexibilidade do mercado de trabalho, a melhoria das infraestruturas ecológicas, um 
maior envolvimento e uma melhor coordenação das autoridades locais e regionais, bem 
como de todas os intervenientes públicos e privados, e um forte apoio a PME, empresários 
e empresas sociais; acredita que será atingida uma abordagem mais coordenada entre os 
diferentes níveis de administração e as partes interessadas, através da inclusão, nos 
acordos de parcerias, dos pactos territoriais e instrumentos propostos, a fim de reunir esses 
intervenientes e centrar e coordenar as suas ações e recursos financeiros nos objetivos e 
nas metas da estratégia Europa 2020;

8. Considera que o processo de reindustrialização da Europa deve ser acompanhado de 
esforços em prol da criação de emprego para os jovens, pelo que importa adaptar as 
estratégias da União em matéria de emprego às futuras necessidades da indústria europeia, 
lançar programas regionais e nacionais destinados a proporcionar aos jovens uma 
educação tecnológica de alto nível, bem como promover o espírito empresarial entre os 
jovens através do acesso aos fundos europeus e de aconselhamento empresarial;

9. Relembra que as economias regionais são uma chave para alcançar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, dado que possuem ao mesmo tempo o conhecimento e 
a capacidade necessária para mobilizar as partes interessadas a nível local, de acordo com 
as especificidades regionais; reitera a importância crucial de articular as agendas em 
matéria de inovação e de sustentabilidade à escala regional, nacional e europeia, mediante 
o desenvolvimento de estratégias regionais e nacionais de investigação e inovação sólidas 
para a especialização inteligente (RIS3);

10. Considera que, para que os Fundos Estruturais e de Investimento Europeus possam 
proporcionar um apoio estratégico mais direcionado enquanto parte de uma abordagem 
estratégica e integrada, a execução das estratégias RIS3 deve continuar, como uma forma 
de condição ex ante para o financiamento no âmbito do objetivo de desenvolvimento, 
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investigação e inovação da futura política de coesão; salienta que essas estratégias RIS3, 
que se baseiam nas vantagens comparativas das regiões, irão promover medidas de 
aumento da produtividade, atrair capital público e privado, graças a um forte efeito de 
alavanca, e ajudar as regiões a concentrar os seus recursos num número reduzido de 
prioridades para um uso mais eficiente dos fundos disponíveis;

11. Sublinha que as autoridades nacionais e regionais têm de posicionar a inovação 
económica, social e ambiental no centro das suas estratégias de desenvolvimento 
sustentável a longo prazo, impulsionadas por redes fortes, pelo intercâmbio de 
conhecimentos e por ecossistemas de gestão e inovação, compostos por agrupamentos de 
PME e indústrias altamente especializadas; apoia o desenvolvimento de parques 
industriais através da cooperação entre as autoridades nacionais e locais, os operadores 
económicos e as organizações de investigação e desenvolvimento;

12. Partilha da opinião da Comissão e do Conselho segundo a qual os ganhos de 
competitividade no mercado interno, assim como nas trocas comerciais com países 
terceiros, deverão ser uma prioridade absoluta; exorta os Estados-Membros e a Comissão 
a apoiarem a exportação e a internacionalização das indústrias, nomeadamente das PME; 
sublinha a necessidade e a importância de elaborar normas europeias que sejam 
amplamente aplicadas e defendidas pela UE no mercado global, especialmente no que diz 
respeito à responsabilidade ambiental e social, para que as novas medidas inovadoras 
implementadas por empresas europeias não as penalizem, mas se tornem gradualmente 
normas mundiais, designadamente através do princípio de reciprocidade;

13. Manifesta profunda apreensão face ao impacto negativo da crise económica e financeira 
na capacidade das regiões da UE de financiarem investimentos produtivos para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, colocando assim em grande risco a 
concretização dos objetivos da estratégia Europa 2020;

14. Insta a Comissão a propor uma tributação ecológica e social mínima sobre as importações 
de países terceiros, a fim de cumprir as normas sociais e ambientais europeias impostas às 
indústrias da UE;

15. Considera que, para além dos subsídios, é necessário que os empréstimos, os capitais de 
risco, as garantias e outros tipos de instrumentos de engenharia financeira desempenhem 
um papel mais forte na competitividade da indústria da UE; apela a um uso adequado dos 
instrumentos financeiros através da combinação de várias formas de apoio financeiro, 
direto e indireto, bem como do desenvolvimento de sinergias entre os mesmos, 
especialmente daqueles a que as PME e as empresas sociais podem recorrer, de forma a 
oferecer um acesso, adaptado a cada caso, ao financiamento; considera que as diferentes 
políticas da União e as várias fontes de financiamento da reindustrialização europeia 
devem ser coordenadas de forma mais estreita, de acordo com as normas do pacote 
legislativo sobre a política de coesão para o período 2014-2020; 

16. Considera que, dada a atual crise financeira, económica e social, o investimento público e 
privado é essencial enquanto parte de uma estratégia geral de crescimento sustentável; 
apoia, neste contexto, uma reforma geral do regime de auxílios estatais, através da 
aplicação de uma abordagem mais social e económica e de uma maior flexibilização das 
regras de concorrência constantes dos artigos 101.º e 102.º do TFUE; reitera a importância 
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de ter mais em conta a qualidade e a eficácia das despesas públicas;
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