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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. 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;

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;

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;

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;

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»;

6. Frisa que o reforço do diálogo construtivo com as partes interessadas é uma medida 
essencial para a aplicação de boas práticas entre as indústrias europeias e para a melhoria 
da supervisão e avaliação comum de medidas antecipadas, baseadas numa abordagem 
regional;

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;
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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;

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;

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;

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;

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;

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.


