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SUGESTÕES

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

1. Salienta o facto de a crise económica ter seriamente prejudicado a coesão económica, 
social e territorial, criando enormes diferenças entre os Estados-Membros; recorda que, 
desde a eclosão da crise, se perderam mais de 3,8 milhões de empregos nas indústrias 
transformadoras da UE1;

2. Salienta o facto de o setor industrial constituir um dos pilares da coesão económica e 
social na Europa, uma vez que cerca de 80 % das exportações europeias dependem dele e 
a indústria é responsável por 80 % das despesas com investigação e desenvolvimento na 
Europa2;

3. Considera que as medidas de austeridade empreendidas em vários países da Europa têm 
um impacto negativo nas estruturas industriais, traduzindo-se numa diminuição dos 
investimentos e num acesso mais difícil dos fabricantes aos créditos;

4. Considera que os novos projetos e investimentos promovidos pelos fundos da UE devem 
ter uma cláusula de emprego, que inclua a obrigação de criar postos novos e não 
precários;

5. Insta à realização de mais investimentos sociais e públicos, sem os quais o objetivo de 
aumentar a contribuição da indústria para o PIB em 20 % até 2020 será inexequível; 
recorda que todos os investimentos e projetos devem reforçar a proteção do ambiente;

6. Solicita uma estratégia industrial inclusiva que combata o desemprego e que assegure um 
maior crescimento, mais empregos com direitos acrescidos para os trabalhadores, bem 
como o acesso aos sistemas públicos de cuidados de saúde e de ensino, enquanto um dos 
principais instrumentos para a consecução da coesão económica, social e territorial 
necessária na UE; considera que o objetivo final deve ser o desenvolvimento sustentável e 
uma elevada qualidade de vida, bem como a prosperidade e empregos decentes para todos.

                                               
1  «Industrial Scoreboard 2013» (Painel de avaliação da Indústria 2013), documento de trabalho dos serviços da 
Comissão, p. 6.
2  Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, COM(2014)0014, Por um renascimento industrial europeu, p. 3.


