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Alteração 1
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º -1 (novo):

Projecto de parecer Alteração

-1. Reconhece o contributo da indústria 
da UE rumo à visão de coesão 
socioeconómica e territorial e considera 
que uma indústria próspera é uma 
condição essencial para o crescimento 
económico e a estabilidade social nas 
regiões da UE;

Or. en

Alteração 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que uma "política industrial 
ao nível da UE para a era da globalização" 
só pode atingir os seus objectivos se
examinar em que medida as políticas 
comunitárias estão adaptadas aos desafios 
futuros que as regiões europeias e as suas 
indústrias locais enfrentam e enfrentarão 
nos próximos anos; neste contexto, salienta 
que o impacto das alterações demográficas, 
climáticas e energéticas necessita de uma 
análise mais aprofundada de acordo com a 
sua dimensão regional, tendo em 
consideração as potenciais disparidades 
regionais que esses desafios irão criar, 
afectando deste modo o crescimento 
homogéneo das indústrias da UE;

1. Considera que uma "política industrial 
ao nível da UE para a era da globalização" 
só pode atingir os seus objectivos se 
examinar em que medida as políticas 
comunitárias estão adaptadas aos desafios 
futuros que as regiões europeias e as suas 
indústrias locais enfrentam e enfrentarão 
nos próximos anos e unicamente na 
medida em que as políticas europeias 
respectivas permitam reforçar a 
competitividade das PME, que são os 
principais actores da indústria europeia; 
neste contexto, salienta que o impacto das 
alterações demográficas, climáticas e 
energéticas, bem como das alterações a 
nível das estruturas financeiras mundiais, 
regionais e locais, necessita de uma análise 
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mais aprofundada de acordo com a sua 
dimensão regional, tendo em consideração 
as potenciais disparidades regionais que 
esses desafios irão criar, afectando deste 
modo o crescimento homogéneo das 
indústrias da UE e as políticas relativas à 
execução das medidas necessárias ao 
equilíbrio do crescimento económico na 
Europa;

Or. ro

Alteração 3
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que uma "política industrial 
ao nível da UE para a era da globalização" 
só pode atingir os seus objectivos se 
examinar em que medida as políticas 
comunitárias estão adaptadas aos desafios 
futuros que as regiões europeias e as suas 
indústrias locais enfrentam e enfrentarão 
nos próximos anos; neste contexto, salienta 
que o impacto das alterações demográficas, 
climáticas e energéticas necessita de uma 
análise mais aprofundada de acordo com a 
sua dimensão regional, tendo em 
consideração as potenciais disparidades 
regionais que esses desafios irão criar, 
afectando deste modo o crescimento 
homogéneo das indústrias da UE;

1. Considera que uma "política industrial 
ao nível da UE para a era da globalização" 
só pode atingir os seus objectivos se 
examinar em que medida as políticas 
comunitárias estão adaptadas aos desafios 
futuros que as regiões europeias e as suas 
indústrias locais enfrentam e enfrentarão 
nos próximos anos; neste contexto, salienta 
que o impacto das alterações demográficas, 
climáticas e energéticas necessita de uma 
análise mais aprofundada de acordo com a 
sua dimensão regional, tendo em 
consideração as potenciais disparidades 
regionais que esses desafios irão criar, 
afectando deste modo a prosperidade das 
indústrias da UE;

Or. en

Alteração 4
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 1
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Projecto de parecer Alteração

1. Considera que uma "política industrial 
ao nível da UE para a era da globalização" 
só pode atingir os seus objectivos se 
examinar em que medida as políticas 
comunitárias estão adaptadas aos desafios 
futuros que as regiões europeias e as suas 
indústrias locais enfrentam e enfrentarão 
nos próximos anos; neste contexto, salienta 
que o impacto das alterações demográficas, 
climáticas e energéticas necessita de uma 
análise mais aprofundada de acordo com a 
sua dimensão regional, tendo em 
consideração as potenciais disparidades 
regionais que esses desafios irão criar, 
afectando deste modo o crescimento 
homogéneo das indústrias da UE;

1. Considera que uma "política industrial 
ao nível da UE para a era da globalização" 
só pode atingir os seus objectivos se 
examinar em que medida as políticas 
comunitárias estão adaptadas aos desafios 
futuros que as regiões europeias e as suas 
indústrias locais enfrentam e enfrentarão 
nos próximos anos; neste contexto, salienta 
que o impacto das alterações económicas,
demográficas, climáticas e energéticas 
necessita de uma análise mais aprofundada 
de acordo com a sua dimensão regional, 
tendo em consideração as potenciais 
disparidades regionais que esses desafios 
irão criar, afectando deste modo o 
crescimento homogéneo das indústrias da 
UE;

Or. fr

Alteração 5
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Considera que uma “política 
industrial europeia na era da 
globalização” apenas pode atingir os seus 
objectivos na condição de incluir uma 
reflexão sobre as disparidades regionais 
actuais devidas à desindustrialização 
resultante da globalização; salienta, neste 
contexto, o papel essencial da política 
regional da UE, nomeadamente através 
do FSE;

Or. fr
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Alteração 6
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Considera que o desafio das 
alterações climáticas deve incitar a um 
outro modo de desenvolvimento, baseado 
em novas indústrias não poluentes e que 
não sejam grandes consumidores de 
energia; salienta o papel motor das 
regiões para impulsionar uma verdadeira 
conversão ecológica da indústria e para 
apoiar o desenvolvimento das indústrias 
renováveis;

Or. fr

Alteração 7
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Reconhece o triplo desafio que 
enfrenta a política industrial europeia: 

i) relativo à transformação da economia 
dos países da Europa Central e Oriental 
numa economia de mercado, 
ii) relativo à  recente desaceleração da 
actividade económica,
iii) relativo à necessidade de garantir a 
produção industrial no futuro;

Entende, por conseguinte, que as medidas 
a adoptar no futuro devem visar os 
seguintes objectivos:

i) liberalizar e melhorar o ambiente geral 
da indússtria e da economia  dentro da 



AM\838779PT.doc 7/32 PE452.702v01-00

PT

UE; 
ii) suprimir as regulamentações e 
intervenções supérfluas que fragilizam a 
posição da indústria da UE face à 
concorrência no mercado mundial; 
iii) mobilizar o potencial de investigação, 
desenvolvimento e inovação;

Or. en

Alteração 8
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, 
centrar-se em primeiro lugar numa 
abordagem reforçada em relação às PME 
enquanto elemento crucial da coesão 
territorial;

2. Destaca que uma grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas, e que a luta conta as 
disparidades regionais se ganhará, antes 
de mais, apostando prioritariamente no 
desenvolvimento local: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deverá assentar sobre a ideia de 
relocalização da economia, a fim de 
densificar equitativamente o tecido 
económico local em todas as regiões e de 
permitir a criação de empregos 
sustentáveis e não deslocalizáveis;

Or. fr

Alteração 9
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 



PE452.702v01-00 8/32 AM\838779PT.doc

PT

e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da coesão territorial; 

e médias empresas; qualquer estratégia 
integrada para o futuro das 
indústrias europeias deve, por conseguinte, 
centrar-se em primeiro lugar numa 
abordagem reforçada em relação às PME 
enquanto elemento crucial da coesão 
territorial; sublinha, neste contexto, que as 
PME enfrentam em toda a Europa, em 
particular, despesas administrativas e 
dificuldades tanto na procura de 
financiamento e de mão-de-obra 
qualificada, como no acesso ao mercado 
interno da UE; exige por isso em 
particular que se procure soluções para 
estes problemas;

Or. de

Alteração 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da coesão territorial;

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da coesão territorial; 
solicita que seja prosseguida a 
simplificação dos procedimentos europeus 
de obtenção de financiamento e que as 
PME sejam os beneficiários directos dessa 
simplificação;

Or. fr
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Alteração 11
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da coesão territorial;

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de
 pequenas e médias empresas; qualquer 
estratégia integrada para o futuro das 
indústrias europeias deve, por conseguinte, 
centrar-se em primeiro lugar numa 
abordagem reforçada em relação às PME 
enquanto elemento crucial da coesão 
territorial, sem por outro lado ignorar 
completamente as condições de actividade 
dos agentes globais, que desempenham 
um papel importante nas regiões e para a 
competitividade da Europa à escala 
internacional; 

Or. fi

Alteração 12
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da coesão territorial;

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas e que estas últimas 
desempenham um papel essencial a nível 
da promoção da competitividade 
económica e da criação de emprego: 
qualquer estratégia integrada para o futuro 
das indústrias europeias deve, por 
conseguinte, centrar-se em primeiro lugar 
numa abordagem reforçada em relação às 
PME enquanto elemento crucial da coesão 
territorial;
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Or. ro

Alteração 13
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da coesão territorial;

2. Destaca que grande parte do nosso 
mercado industrial é composto de pequenas 
e médias empresas: qualquer estratégia 
integrada para o futuro das indústrias 
europeias deve, por conseguinte, centrar-se 
em primeiro lugar numa abordagem 
reforçada em relação às PME enquanto 
elemento crucial da competitividade 
económica e da coesão territorial;

Or. fr

Alteração 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Realça a importância da aplicação plena 
da "Lei das Pequenas Empresas" como um 
meio para a redução do ónus 
administrativo e a promoção do papel das 
PME no mercado interno; congratula-se 
com a criação de um fórum permanente das 
PME sobre o acesso a oportunidades de 
financiamento e preconiza uma estratégia 
integrada com vista ao financiamento das
PME no espaço da UE;

3. Realça a importância da aplicação plena 
da "Lei das Pequenas Empresas" como um 
meio para a redução do ónus 
administrativo e a promoção do papel das 
PME no mercado interno; congratula-se 
com a criação de um fórum permanente das 
PME sobre o acesso a oportunidades de 
financiamento e preconiza uma estratégia 
integrada com vista a facilitar 
verdadeiramente a obtenção de
financiamento por parte das PME no 
espaço da UE;

Or. fr
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Alteração 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Realça a importância da aplicação plena 
da "Lei das Pequenas Empresas" como um 
meio para a redução do ónus 
administrativo e a promoção do papel das 
PME no mercado interno; congratula-se 
com a criação de um fórum permanente das 
PME sobre o acesso a oportunidades de 
financiamento e preconiza uma estratégia 
integrada com vista ao financiamento das 
PME no espaço da UE;

3. Realça a importância da aplicação plena 
da "Lei das Pequenas Empresas" como um 
meio para a redução do ónus 
administrativo e a promoção do papel das 
PME tanto no mercado da UE como no 
mercado internacional; congratula-se com 
a criação de um fórum permanente das 
PME sobre o acesso a oportunidades de 
financiamento e preconiza uma estratégia 
integrada com vista ao financiamento das 
PME e dos respectivos projectos em 
matéria de investigação e de inovação no 
espaço da UE;

Or. ro

Alteração 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
equitativo e sustentável é essencial para o 
futuro dos trabalhadores à escala europeia;

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
equitativo e sustentável, que se apoie 
nomeadamente em PME dinâmicas e 
competitivas, é essencial para o futuro dos 
trabalhadores à escala europeia; 
recomenda que a experiência e as 
competências dos trabalhadores seniores 
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sejam aplicadas na preparação das 
gerações mais novas;

Or. ro

Alteração 17
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
equitativo e sustentável é essencial para o 
futuro dos trabalhadores à escala europeia;

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
competitivo, diversificado, equitativo e 
sustentável é essencial para o futuro dos 
trabalhadores à escala europeia;

Or. ro

Alteração 18
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
equitativo e sustentável é essencial para o 
futuro dos trabalhadores à escala europeia;

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
próspero é essencial para o futuro dos 
trabalhadores à escala europeia;

Or. en
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Alteração 19
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um sector industrial 
equitativo e sustentável é essencial para o 
futuro dos trabalhadores à escala europeia; 

4. Salienta que a crise económica mundial 
está afectar as taxas de emprego em toda a 
Europa, o que, por conseguinte, agrava as 
perspectivas socioeconómicas da UE e 
aumenta as disparidades regionais; a este 
respeito, sublinha que um
sector industrial equitativo e sustentável é 
essencial para o futuro dos trabalhadores e 
dos empresários à escala europeia;

Or. de

Alteração 20
Rosa Estaràs Ferragut

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Assinala que o incremento, em 
épocas de crise, da economia paralela e 
das actividades não declaradas constituem 
um importante elemento de distorção da 
concorrência; solicita às administrações 
competentes dos Estados-Membros que 
tomem as medidas necessárias para 
combater este fenómeno;

Or. es
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Alteração 21
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 5

Projecto de parecer Alteração

5. Solicita uma nova abordagem com vista 
a uma política industrial sustentável, tal 
como reconhecido pela Estratégia «UE 
2020», e sublinha a necessidade de a 
Comissão desenvolver uma estratégia 
industrial integrada em conjunto com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com as disposições presentes 
na estratégia «Legislar melhor»;

5. Solicita uma nova abordagem com vista 
a uma política industrial sustentável, tal 
como reconhecido pela Estratégia «UE 
2020», e sublinha a necessidade de a 
Comissão desenvolver uma estratégia 
industrial integrada em conjunto com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, e 
juntamente com a participação 
consistente da própria indústria, em 
conformidade com as disposições presentes 
na estratégia «Legislar melhor»;

Or. en

Alteração 22
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Recorda que as autoridades públicas 
regionais e locais contribuem activamente 
para apoiar as actividades industriais, 
seja através de subvenções às empresas 
inovadoras ou de acções de formação e 
qualificação profissional dos 
trabalhadores; constata que os Fundos 
Estruturais podem prestar 
co-financiamento a essas acções e 
considera que o seu papel na política 
industrial a nível regional e local deverá 
ser ainda mais reforçado, a fim de 
contribuir para a realização dos objectivos 
da Estratégia 2020;

Or. fr
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Alteração 23
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-B. Manifesta-se preocupado com o 
baixo nível de utilização dos Fundos 
Estruturais pelas empresas para 
financiarem os seus projectos inovadores; 
considera que as autoridades de gestão 
deveriam esforçar-se por melhor dar a 
conhecer os programas operacionais às 
empresas e por dar-lhes todo o apoio 
necessário à montagem dos seus 
projectos;

Or. fr

Alteração 24
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 7

Projecto de parecer Alteração

7. Reconhece que a investigação e 
inovação é uma necessidade partilhada por 
todo o sector industrial, e entende que os 
diversos instrumentos da UE destinados à 
coesão, investigação e inovação devem ser 
aplicados de modo integrado para garantir 
a sua eficácia; salienta a necessidade de 
procurar sinergias entre estes instrumentos 
e preconiza um aumento do orçamento 
destinado a estes instrumentos 
financeiros;

7. Reconhece que a investigação e 
inovação é uma necessidade partilhada por 
todo o sector industrial, e entende que os 
diversos instrumentos da UE destinados à 
coesão, investigação e inovação devem ser 
aplicados de modo integrado para garantir 
a sua eficácia; salienta a necessidade de 
procurar sinergias entre estes instrumentos;

Or. en
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Alteração 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Salienta a necessidade de apoiar as 
PME que desenvolvem actividades 
inovadoras através de políticas e de 
acções coordenadas à escala nacional e 
europeia e estritamente norteadas pelos 
imperativos de desenvolvimento dos 
intervenientes industriais e económicos, a 
fim de melhorar a aplicação dos 
resultados da investigação e da inovação 
tendo em vista a valorização do potencial 
competitivo das indústrias da União 
Europeia;

Or. ro

Alteração 26
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Acolhe favoravelmente e apoia as 
iniciativas dos Estados-Membros que 
visam estabelecer um regime único em 
matéria de patentes à escala da UE, capaz 
de estimular e encorajar os investigadores 
e inovadores em toda a UE;

Or. en

Alteração 27
Francesco De Angelis

Projecto de parecer
N.° 8
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Projecto de parecer Alteração

8. Sublinha que o nível mais eficaz para 
abordar a questão da investigação e da 
inovação é o nível regional, em razão da 
proximidade de actores como as 
universidades, as organizações públicas de
investigação ou a indústria, promovendo 
paralelamente parcerias no domínio da 
transferência de conhecimentos e do 
intercâmbio de boas práticas entre regiões; 
neste contexto, exorta a Comissão a 
investir em pólos e redes de inovação, 
mediante uma cooperação reforçada com o 
Banco Europeu de Investimento, e no 
âmbito de um grupo de acção permanente 
responsável pelas políticas industriais;

8. Sublinha que o nível mais eficaz para 
abordar a questão da investigação e da 
inovação é o nível regional, em razão da 
proximidade de actores como as 
universidades, as organizações públicas de 
investigação ou a indústria, promovendo 
paralelamente parcerias no domínio da 
transferência de conhecimentos e do 
intercâmbio de boas práticas entre regiões; 
neste contexto, exorta a Comissão a 
investir em pólos e redes de inovação, 
mediante a plena mobilização das partes 
interessadas e uma cooperação reforçada 
com o Banco Europeu de Investimento, e 
no âmbito de um grupo de acção 
permanente responsável pelas políticas 
industriais;

Or. en

Alteração 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projecto de parecer
N.º 8

Projecto de parecer Alteração

8. Sublinha que o nível mais eficaz para 
abordar a questão da investigação e da 
inovação é o nível regional, em razão da 
proximidade de actores como as 
universidades, as organizações públicas de 
investigação ou a indústria, promovendo 
paralelamente parcerias no domínio da 
transferência de conhecimentos e do 
intercâmbio de boas práticas entre regiões; 
neste contexto, exorta a Comissão a 
investir em pólos e redes de inovação, 
mediante uma cooperação reforçada com o 
Banco Europeu de Investimento, e no 
âmbito de um grupo de acção permanente 
responsável pelas políticas industriais;

8. Sublinha a pertinência do nível regional 
para abordar a questão da investigação e da 
inovação, em razão da proximidade de 
actores como as universidades, as 
organizações públicas de investigação ou a 
indústria, promovendo paralelamente 
parcerias no domínio da transferência de 
conhecimentos e do intercâmbio de boas 
práticas entre regiões; neste contexto, 
exorta a Comissão a investir em pólos e 
redes de inovação, mediante uma 
cooperação reforçada com o Banco 
Europeu de Investimento, e no âmbito de 
um grupo de acção permanente responsável 
pelas políticas industriais;
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Or. fr

Alteração 29
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 8

Projecto de parecer Alteração

8. Sublinha que o nível mais eficaz para 
abordar a questão da investigação e da 
inovação é o nível regional, em razão da 
proximidade de actores como as 
universidades, as organizações públicas de 
investigação ou a indústria, promovendo 
paralelamente parcerias no domínio da 
transferência de conhecimentos e do 
intercâmbio de boas práticas entre regiões; 
neste contexto, exorta a Comissão a 
investir em pólos e redes de inovação, 
mediante uma cooperação reforçada com o 
Banco Europeu de Investimento, e no 
âmbito de um grupo de acção permanente 
responsável pelas políticas industriais;

8. Sublinha que o nível mais eficaz para 
abordar a questão da investigação e da 
inovação é o nível regional, em razão da 
proximidade de actores como as 
universidades, as organizações públicas de 
investigação ou a indústria, promovendo 
paralelamente parcerias no domínio da 
transferência de conhecimentos e do 
intercâmbio de boas práticas entre regiões; 
neste contexto, exorta a Comissão a 
investir em pequenos e médios pólos e 
redes de inovação, mediante uma 
cooperação reforçada com o Banco 
Europeu de Investimento, e no âmbito de 
um grupo de acção permanente responsável 
pelas políticas industriais;

Or. fr

Alteração 30
Hermann Winkler

Projecto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Requer, por conseguinte, que sejam 
exploradas e fortalecidas de forma 
consistente as competências científicas e 
tecnológicas existentes nas regiões, em 
particular no domínio das tecnologias-
chave, bem como que se promova mais a 
política de agrupamentos de empresas;
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Or. de

Alteração 31
Hermann Winkler

Projecto de parecer
N.° 8-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-B. Realça que as estruturas regionais 
representam um contributo importante 
para o reforço da indústria na Europa; 
considera, por esta razão, que cabe 
reforçar a promoção concedida aos pólos 
e às redes de inovação, em particular no 
domínio das tecnologias-chave, a fim de 
incrementar, de forma coordenada, a 
transferência de conhecimentos, as 
actividades de  investigação, o 
desenvolvimento de qualificações e as 
infra-estruturas;

Or. de

Alteração 32
Franz Obermayr

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Assinala que o aumento das disparidades 
regionais ao nível do potencial de 
investigação e desenvolvimento constitui 
um desafio que deve ser tratado não apenas 
no âmbito da política de coesão, mas 
também através da política de investigação 
e inovação;

9. Assinala que o aumento das disparidades 
regionais ao nível do potencial de 
investigação e desenvolvimento constitui 
um desafio que deve ser tratado não apenas 
no âmbito da política de coesão, mas 
também através da política de investigação 
e inovação; além disso, realça que 
aumentarão as diferenças em termos de 
potencial de investigação e de 
desenvolvimento entre as regiões e os 
Estados-Membros, se os diferentes 
sistemas universitários dos Estados-
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Membros forem explorados de forma 
abusiva; exige, por conseguinte, que na 
política de ensino superior da UE seja 
consagrado o princípio do país de origem 
e que se vele pela sua aplicação rigorosa; 

Or. de

Alteração 33
Francesco De Angelis

Projecto de parecer
N.° 9

Projecto de parecer Alteração

9. Assinala que o aumento das disparidades 
regionais ao nível do potencial de 
investigação e desenvolvimento constitui 
um desafio que deve ser tratado não apenas 
no âmbito da política de coesão, mas 
também através da política de investigação 
e inovação;

9. Assinala que o aumento das disparidades 
regionais ao nível do potencial de 
investigação e desenvolvimento constitui 
um desafio que deve ser tratado não apenas 
no âmbito da política de coesão, mas 
também através da política de investigação 
e inovação; solicita, neste contexto, que, 
em complemento aos recursos financeiros 
destinados à investigação, sejam 
reafectados os fundos em apoio de 
programas de inovação, a fim de 
incrementar a utilização dos resultados da 
investigação em soluções comercializadas 
em benefício da sociedade; 

Or. en

Alteração 34
Francesco De Angelis

Projecto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

9-A. Recorda que a implementação 
gradual de infra-estruturas digitais 
adequadas e de tecnologias inovadoras 
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constitui um elemento estratégico para 
aumentar a competitividade das regiões e 
das indústrias da UE; considera que o 
sector das TIC desempenha um 
papel-chave no aumento da produtividade 
de outros sectores industriais; considera 
que as modernas infra-estruturas de 
comunicações com uma elevada 
capacidade de transmissão deveriam ser 
prioritariamente instaladas nas regiões 
mal servidas; considera que isto poderia 
contribuir para gerar um ambiente 
favorável aos investimentos públicos e 
privados e,  o que é importante, contribuir 
para elevar o nível de literacia digital das 
empresas;

Or. en

Alteração 35
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 10

Projecto de parecer Alteração

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas 
necessidades;
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conta as regiões periféricas e as suas 
necessidades;

Or. fr

Alteração 36
Oldřich Vlasák

Projecto de parecer
N.° 10

Projecto de parecer Alteração

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas 
necessidades;

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos a par de iniciativas 
tendentes a criar um mercado da energia 
da UE integrado e liberalizado como os 
principais instrumentos para conduzir as 
indústrias da UE rumo a uma estratégia 
industrial competitiva, reforçando, deste 
modo, a competitividade do nosso sector 
industrial em comparação com outros 
mercados, como os EUA e a China, que 
fixaram objectivos ambiciosos em relação 
aos produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas 
necessidades;

Or. en

Alteração 37
Riikka Manner

Projecto de parecer
N.º 10
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Projecto de parecer Alteração

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas 
necessidades;

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; recorda que a União 
Europeia deve entender isto como um 
desafio que a encoraje a desenvolver uma 
política regional de inovação, em 
particular, no domínio de uma política 
industrial sustentável, tendo em conta as 
vantagens em termos de “know how” e o 
potencial das regiões, designadamente  no 
que diz respeito aos recursos naturais;
salienta que a existência de normas 
ambientais relativas às matérias-primas e 
matérias acessórias, bem como à segurança 
do abastecimento de energia, deve levar a 
uma coesão territorial reforçada, em vez de 
aumentar a distância entre as regiões 
centrais e ultraperiféricas, tendo 
particularmente em conta as regiões 
periféricas e as suas necessidades;

Or. fi

Alteração 38
Erminia Mazzoni

Projecto de parecer
N.º 10

Projecto de parecer Alteração

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
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UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas
necessidades;

UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
económica, social e territorial reforçada, 
em vez de aumentar a distância entre as 
regiões centrais e periféricas, tendo 
particularmente em conta as necessidades 
destas últimas;

Or. it

Alteração 39
Rosa Estaràs Ferragut

Projecto de parecer
N.º 10

Projecto de parecer Alteração

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas 

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia e ao transporte, deve levar a 
uma coesão territorial reforçada, em vez de 
aumentar a distância entre as regiões 
centrais e ultraperiféricas, tendo 
particularmente em conta as regiões 
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necessidades; periféricas, as regiões insulares e as suas 
necessidades;

Or. es

Alteração 40
Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 10

Projecto de parecer Alteração

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a 
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
ultraperiféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões periféricas e as suas 
necessidades;

10. Realça a importância de um plano bem 
equilibrado e sustentável em matéria de 
eficiência de recursos como uma 
ferramenta para conduzir as indústrias da 
UE rumo a uma estratégia industrial 
competitiva, reforçando, deste modo, a
competitividade do nosso sector industrial 
em comparação com outros mercados, 
como os EUA e a China, que fixaram 
objectivos ambiciosos em relação aos 
produtos ecológicos; salienta que a 
existência de normas ambientais relativas 
às matérias-primas e matérias acessórias, 
bem como à segurança do abastecimento 
de energia, deve levar a uma coesão 
territorial reforçada, em vez de aumentar a 
distância entre as regiões centrais e 
periféricas, tendo particularmente em 
conta as regiões ultraperiféricas e as suas 
necessidades;

Or. fr

Alteração 41
Petru Constantin Luhan

Projecto de parecer
N.º 10-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

10-A. Insiste no facto de que o ambiente 
geral das empresas se encontra em 
permanente evolução e considera, neste a 
contexto, que são necessários 
investimentos adequados para desenvolver 
e adaptar as infra-estruturas e os serviços 
nos domínios dos transportes, da 
comunicação e da energia a fim de 
enfrentar os desafios presentes e futuros;

Or. ro

Alteração 42
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

10-A. Destaca a posição vulnerável das 
Regiões Ultraperiféricas e Insulares da 
União Europeia face à globalização cujos 
efeitos se fazem sentir de forma agravada 
e minam o desenvolvimento e a coesão 
territorial destas regiões; apela, por isso, a 
que nas regiões mais desfavorecidas seja 
levada a cabo uma política industrial 
capaz de promover sectores que aí têm um 
maior potencial, como sejam o turismo, as 
energias renováveis e o domínio da 
investigação e da inovação ligados ao 
sector marítimo e ao sector agrícola; 
apela ainda, tendo em conta a maior 
sensibilidade destas Regiões aos desafios 
da globalização, para que sejam tomadas 
medidas que tenham devidamente em 
conta as especificidades regionais, para 
salvaguardar a sua sustentabilidade 
económica e promover a competitividade e 
a coesão económica, social e territorial;

Justificação
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As Regiões Ultraperiféricas pela sua situação estrutural económica e social e pelos seus 
constrangimentos naturais e geográficos são gravemente afectadas pela globalização, 
sendo necessário dedicar uma particular atenção às suas dificuldades bem como tirar 
partido das suas potencialidades.

Or. pt

Alteração 43
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 11

Projecto de parecer Alteração

11. Observa que uma estratégia integrada 
destinada às indústrias da UE deve 
concentrar-se na superação das lacunas em 
termos de competências que afectam as 
indústrias e as PME; a este propósito, 
destaca a necessidade de iniciativas 
coordenadas que visem melhorar o ensino 
das disciplinas STEM (ciências, 
tecnologias, engenharia e matemática) a 
todos os níveis, e promover, ao mesmo 
tempo, qualificações mais elevadas 
complementares, coordenadas e 
direccionadas; exorta os Estados-Membros 
a incluírem nos programas das 
universidades e noutros cursos de ensino 
superior qualificações vocacionadas para o 
empreendedorismo; sublinha a necessidade 
de rever o Fundo Social Europeu em 
conformidade com os requisitos de 
competências revistos e determinados pelo 
sector industrial;

11. Observa que uma estratégia integrada 
destinada às indústrias da UE deve 
concentrar-se na superação das lacunas em 
termos de competências; destaca, a este 
propósito, a necessidade de iniciativas 
coordenadas que visem melhorar o ensino 
das disciplinas científicas e técnicas nos 
domínios das energias renováveis, da 
eficiência energética dos edifícios e dos 
processos industriais, assim como dos 
transportes não poluentes; reafirma que 
este investimento será gerador de 
emprego; exorta os Estados-Membros a 
incluírem nos programas das universidades 
e noutros cursos de ensino superior 
qualificações vocacionadas para o 
empreendedorismo; sublinha a necessidade 
de rever o Fundo Social Europeu em 
conformidade com os requisitos de 
competências revistos e determinados pelo 
sector industrial;

Or. fr
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Alteração 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Projecto de parecer
N.º 11

Projecto de parecer Alteração

11. Observa que uma estratégia integrada 
destinada às indústrias da UE deve 
concentrar-se na superação das lacunas em 
termos de competências que afectam as 
indústrias e as PME; a este propósito, 
destaca a necessidade de iniciativas 
coordenadas que visem melhorar o ensino 
das disciplinas STEM (ciências, 
tecnologias, engenharia e matemática) a 
todos os níveis, e promover, ao mesmo 
tempo, qualificações mais elevadas 
complementares, coordenadas e 
direccionadas; exorta os Estados-Membros 
a incluírem nos programas das 
universidades e noutros cursos de ensino 
superior qualificações vocacionadas para o 
empreendedorismo; sublinha a necessidade 
de rever o Fundo Social Europeu em 
conformidade com os requisitos de 
competências revistos e determinados pelo
sector industrial;

11. Observa que uma estratégia integrada 
destinada às indústrias da UE deve 
concentrar-se na superação das lacunas em
termos de competências que afectam as 
indústrias e as PME; a este propósito, 
destaca a necessidade de iniciativas 
coordenadas que visem melhorar o ensino 
das disciplinas STEM (ciências, 
tecnologias, engenharia e matemática) a 
todos os níveis, e promover, ao mesmo 
tempo, qualificações mais elevadas 
complementares, coordenadas e 
direccionadas; exorta os Estados-Membros 
a incluírem nos programas das 
universidades e noutros cursos de ensino 
superior qualificações vocacionadas para o 
empreendedorismo; sublinha que o Fundo 
Social Europeu deve adaptar-se às 
necessidades evolutivas do sector 
industrial;

Or. fr

Alteração 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Projecto de parecer
N.º 11

Projecto de parecer Alteração

11. Observa que uma estratégia integrada 
destinada às indústrias da UE deve 
concentrar-se na superação das lacunas em 
termos de competências que afectam as 
indústrias e as PME; a este propósito, 
destaca a necessidade de iniciativas 

11. Observa que uma estratégia integrada 
destinada às indústrias da UE deve 
concentrar-se na superação das lacunas em 
termos de competências que afectam as 
indústrias e as PME; a este propósito, 
destaca a necessidade de iniciativas 
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coordenadas que visem melhorar o ensino 
das disciplinas STEM (ciências, 
tecnologias, engenharia e matemática) a 
todos os níveis, e promover, ao mesmo 
tempo, qualificações mais elevadas 
complementares, coordenadas e 
direccionadas; exorta os Estados-Membros 
a incluírem nos programas das 
universidades e noutros cursos de ensino 
superior qualificações vocacionadas para o 
empreendedorismo; sublinha a necessidade 
de rever o Fundo Social Europeu em 
conformidade com os requisitos de 
competências revistos e determinados pelo 
sector industrial;

coordenadas que visem melhorar a difusão 
da informação e o ensino das disciplinas 
STEM (ciências, tecnologias, engenharia e 
matemática) a todos os níveis, e promover, 
ao mesmo tempo, qualificações mais 
elevadas complementares, coordenadas e 
direccionadas; exorta os Estados-Membros 
a incluírem nos programas das 
universidades e noutros cursos de ensino 
superior qualificações vocacionadas para o 
empreendedorismo; sublinha a necessidade 
de rever o Fundo Social Europeu em 
conformidade com os requisitos de 
competências revistos e determinados pelo 
sector industrial;

Or. ro

Alteração 46
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

11-A. Insiste sobre a importância de que 
uma estratégia deste tipo inclua o 
acompanhamento necessário dos sectores 
industriais cuja dimensão virá 
provavelmente a reduzir-se na sua forma 
actual e de que este processo não decorra 
sem o contributo das regiões que apoiam 
a reconversão dos assalariados, 
financiando planos de formação 
adequados;

Or. fr

Alteração 47
Catherine Grèze

Projecto de parecer
N.º 12
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Projecto de parecer Alteração

12. Salienta que um crescimento justo e 
sustentável no sector industrial pode ser 
alcançado de uma forma mais eficaz pelos 
Estados-Membros através do princípio da 
reciprocidade das políticas comerciais; 
frisa que as estruturas em rede e os pólos 
de competitividade regionais não devem 
ser afectados negativamente por leis e 
disposições comerciais desiguais;

12. Salienta que um desenvolvimento justo 
e sustentável no sector industrial pode ser 
alcançado de uma forma mais eficaz pelos 
Estados-Membros através do princípio da 
reciprocidade das políticas comerciais; 
frisa que as estruturas em rede e os pólos 
de competitividade regionais não devem 
ser afectados negativamente por leis e 
disposições comerciais desiguais;

Or. fr

Amendement 48
Rosa Estaràs Ferragut

Projecto de parecer
N.º 12

Projecto de parecer Alteração

12. Salienta que um crescimento justo e 
sustentável no sector industrial pode ser 
alcançado de uma forma mais eficaz pelos 
Estados-Membros através do princípio da 
reciprocidade das políticas comerciais; 
frisa que as estruturas em rede e os pólos 
de competitividade regionais não devem 
ser afectados negativamente por leis e 
disposições comerciais desiguais;

12. Salienta que um crescimento justo e 
sustentável no sector industrial pode ser 
alcançado de uma forma mais eficaz pelos 
Estados-Membros através do princípio da 
reciprocidade das políticas comerciais; 
frisa que as estruturas em rede e os pólos 
de competitividade regionais não devem 
ser afectados negativamente por leis e 
disposições comerciais desiguais que 
penalizam muito particularmente as 
PME;

Or. es

Alteração 49
Erminia Mazzoni

Projecto de parecer
N.º 13
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Projecto de parecer Alteração

13. Destaca as diferenças regionais em 
matéria de desenvolvimento industrial e 
apela a que estas sejam completamente 
incorporadas no âmbito da nova política 
industrial sustentável; além disso, insta a 
Comissão a adoptar uma abordagem de 
governação integrada a vários níveis e 
reitera a necessidade de ter em conta as 
diferentes circunstâncias sociais e 
económicas dos três tipos de regiões 
(convergência, transição e 
competitividade), bem como as variações 
relativas à capacidade de criação e de 
inovação e ao espírito empresarial.

13. Destaca as diferenças regionais em 
matéria de desenvolvimento industrial e 
apela a que estas sejam completamente 
incorporadas no âmbito da nova política 
industrial sustentável; além disso, insta a 
Comissão a adoptar uma abordagem de 
governação integrada a vários níveis e 
reitera a necessidade de ter em conta as 
diferentes circunstâncias sociais e 
económicas das diferentes regiões 
europeias, bem como as variações relativas 
à capacidade de criação e de inovação e ao 
espírito empresarial.

Or. it

Alteração 50
Rosa Estaràs Ferragut

Projecto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

13-A. Salienta a importância do sector do 
turismo na União Europeia – principal 
destino turístico a nível mundial – e em 
algumas regiões nas quais constitui o 
principal pilar da actividade económica. 
Apoia a estratégia da Comissão Europeia 
para melhorar a competitividade do sector 
do turismo através de medidas relativas à 
qualidade, à sustentabilidade e à 
consolidação da imagem da Europa como 
destino turístico.

Or. es
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Alteração 51
Nuno Teixeira

Projecto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

13-A. Insiste em que, para levar a cabo 
uma política europeia industrial eficaz na 
era da globalização, é necessário uma 
governação integrada, coordenada e 
simplificada aos vários níveis, passível de 
ter em conta as diferenças regionais 
existentes e a classificação das regiões 
nos objectivos da política de coesão e as 
respectivas dotações em termos de ajudas 
financeiras; insiste também para que de 
uma política industrial competitiva resulte 
uma criação de maiores sinergias com os 
vários fundos e programas de 
financiamento ao nível de política 
regional.

Justificação

Apenas através de uma governação integrada, coordenada e simplificada com a 
participação dos vários níveis de decisão e dos vários actores na definição dos objectivos e 
das prioridades, bem como de uma articulação entre o financiamento dos programas, se 
poderá falar de uma política industrial europeia eficiente.

Or. pt


