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I. Relevância política do relatório

Artigo 173.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece que: 
«A União e os Estados-Membros zelarão por que sejam asseguradas as condições necessárias 
ao desenvolvimento da capacidade concorrencial da indústria da União». O setor industrial da 
União Europeia tem sido, desde sempre, uma força motriz da criação de emprego, 
crescimento e no fomento da inovação em todas as regiões da união Europeia.

Dado que a União Europeia tem a sua origem com a formação da Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço (CECA), em 1952, a estreita cooperação duradoura dos Estados-Membros 
da UE no apoio à inovação industrial molda a União Europeia desde sempre. Embora o setor 
industrial na UE tenha decaído nos últimos 50 anos, a indústria europeia representa ainda 
cerca de 16% do PIB da UE.

Porém, devido ao declínio de muitas indústrias tradicionais, como as do carvão, aço, têxteis 
ou maquinaria, que contribuíram para a prosperidade de muitas regiões ao longo de décadas, 
algumas regiões da União Europeia deparam-se, hoje em dia, com problemas semelhantes. 
Muitas regiões da União Europeia estão, por conseguinte, dependentes de fundos europeus 
para reconverter as suas antigas zonas industriais.

II. Objeto de estudo

O relatório de iniciativa pretende tratar três temas principais relativas às estratégias regionais 
em zonas industriais:

 Onde é o financiamento regional mais necessário em (antigas) áreas industrializadas?
 Quais são as estratégias regionais bem-sucedidas existentes para empreender 

mudanças estruturais?
 Qual o papel do financiamento da UE neste domínio?

III.  Esboço do relatório de iniciativa

O relatório de iniciativa deverá dividir-se em quatro partes:

 (A) Relevância do setor e da política industriais
 (B) Análise de desafios económicos, sociais e ambientais
 (C) Financiamento público europeu ao abrigo dos regulamentos relativos aos Fundos 

Estruturais e de Coesão
 (D) Consequências para as regiões da União Europeia

(A) Relevância do setor e da política industriais

- Importância de continuar a desenvolver o setor industrial na Europa
- Relevância do setor industrial para o crescimento 
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- Relevância da política industrial para o desenvolvimento do setor industrial

(B) Análise de desafios económicos, sociais e ambientais

- Reinventar a base económica para fazer face aos desafios económicos
- Necessidade de novos conhecimentos sociais para gerir os desafios sociais
- Problemas ambientais, tais como a poluição, para controlar os desafios ambientais 
- Entraves ao investimento em antigas áreas industrializadas, nomeadamente sob a forma de 
obstáculos financeiros

(C) Financiamento público europeu ao abrigo dos regulamentos relativos aos Fundos 
Estruturais de e de Coesão

- Análise de possibilidades financeiras no âmbito dos regulamentos relativos aos Fundos 
Estruturais e de Coesão
- Sublinhar que a reconversão de antigas áreas industrializadas está dependente do 
investimento público
- Exemplos de boas práticas de utilização de fundos púbicos europeus 

(D) Consequências para as regiões da União Europeia

- Associação à dimensão urbana para reinventar a cidade em diversos domínios (tecnologia, 
clusters, energia e inovação)
- A especialização inteligente como possível ferramenta para reconverter antigas áreas 
industrializadas
- Exemplos concretos das experiências de estratégias regionais e locais para zonas industriais 
de cidades (Manchester, Essen, Lille, Bilbau)

IV.  Abordagem do relatório de iniciativa

O relator sugere que a reflexão se centre em antigas regiões industrializadas que foram 
particularmente expostas ao declínio radical das indústrias tradicionais nas últimas décadas. 
Ao mesmo tempo que pretende analisar as necessidades de antigas zonas industriais em 
diversas regiões da União Europeia, o relator quer também apresentar estudos de caso de 
diferentes regiões da União Europeia a fim de retirar ensinamentos dos exemplos de boas 
práticas, em que a abordagem da política industrial europeia apoiou o processo de 
transformação em curso.

Quando descrever e analisar os desafios económicos, sociais e ambientais da União Europeia, 
o relator apresentará ideias sobre a forma como esses desafios podem ser ultrapassados 
através da abordagem dos problemas em antigas áreas industrializadas por meio do 
desenvolvimento de estratégias regionais bem estruturadas e bem preparadas. Apesar da 
inegável especificidade de cada região, não existe um «modelo» e estratégia regional para 
zonas industriais, o relatório de iniciativa pretende especificar as características comuns a 
todas as antigas regiões industrializadas. O relator tenta descobrir, deste modo, se aqueles 
poderiam ser abordados através de políticas semelhantes.

Além disso, o relator irá examinar os diferentes instrumentos políticos à disposição da política 
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regional para fazer face aos desafios de antigas zonas industriais. O relatório de iniciativa visa 
descobrir o papel do financiamento público europeu nos exemplos apresentados e qual o papel 
que poderá desempenhar em possíveis tentativas futuras de reconversão de antigas regiões 
industrializadas.

Por fim, o relator pretende exemplificar com cidades como Manchester, Essen, Lille e Bilbau, 
todas elas cidades com uma antiga tradição industrial, a forma como o financiamento da UE 
pode abordar a mudança estrutural em zonas industriais e o que pode ser concluído a partir 
destes exemplos.


