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B9-0115/2023

Resolução do Parlamento Europeu sobre uma estratégia da UE para impulsionar a 
competitividade industrial, o comércio e os empregos de qualidade
(2023/2513(RSP))
O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 173.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o artigo 5.º do Tratado sobre a União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 207.º do TFUE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, intitulada «Uma 
nova estratégia industrial para a Europa» (COM(2020)0102),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de maio de 2021, intitulada 
«Atualização da Nova Estratégia Industrial de 2020: construir um mercado único mais 
forte para a recuperação da Europa» (COM(2021)0350),

– Tendo em conta as declarações do Conselho e da Comissão, de 18 de janeiro de 2023, 
sobre uma estratégia da UE para impulsionar a competitividade industrial, o comércio e 
os empregos de qualidade,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de fevereiro de 2023, intitulada 
«Um Plano Industrial do Pacto Ecológico para a Era do Impacto Zero» 
(COM(2023)0062),

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que os Estados Unidos aprovaram a Lei de Redução da Inflação, 
promulgada em 16 de agosto de 2022, que visa estimular o investimento na capacidade 
de produção nacional, incentivar a aquisição pública de bens críticos a nível interno ou a 
parceiros de comércio livre e impulsionar as atividades de investigação e 
desenvolvimento e a comercialização de tecnologias de ponta, como a captura e o 
armazenamento de carbono e o hidrogénio limpo; que o vasto pacote de subvenções 
públicas concebido pelo Governo dos EUA ameaça desviar para o outro lado do 
Atlântico os investimentos feitos pelas empresas na Europa;

B. Considerando que a Comissão propôs um ato legislativo relativo a uma indústria de 
impacto zero a fim de competir com o aumento das despesas dos EUA consagradas a 
subvenções e de dar resposta às preocupações manifestadas sobre esta matéria na capital 
da UE; que a proposta estabelece objetivos em matéria de tecnologias limpas para 2030; 
que, sem um novo aumento dos fundos do setor público, a nova legislação terá 
consequências negativas para as empresas;

C. Considerando que o fenómeno da relocalização das indústrias europeias tem sido 
alimentado, entre outros aspetos, pelo excesso de regulamentação fiscal e ambiental, 
bem como pela celebração de acordos comerciais que prejudicaram a produção interna 



RE\1272336PT.docx 3/5 PE741.444v01-00

PT

sem ter em conta as necessidades reais da indústria europeia;

D. Considerando que os elevados preços da energia estão a criar um cenário pouco 
competitivo para a indústria europeia; que é necessário rever as regras em matéria de 
auxílios estatais e as políticas de concorrência;

E. Considerando que as medidas de apoio devem ter como prioridade a reindustrialização e 
a relocalização na União e nos Estados-Membros; que as políticas de relocalização 
devem centrar-se nos setores essenciais e estratégicos que contribuam para a soberania 
económica dos Estados-Membros, em particular em situações de crise geopolítica, 
financeira, social, sanitária e ambiental;

F. Considerando que 99 % das empresas da UE são pequenas e médias empresas (PME), 
que representam cerca de 50 % do produto interno bruto da UE e empregam mais de 
100 milhões de trabalhadores; que as mulheres e as pessoas com deficiência continuam 
a estar sub-representadas nos diferentes ramos e profissões da indústria, bem como nos 
seus cargos de direção;

Algumas regras básicas e claras para uma abordagem tecnologicamente neutra

1. Sublinha o fracasso das políticas industriais levadas a cabo pela União Europeia nas 
últimas décadas; salienta que o Pacto Ecológico Europeu, inicialmente anunciado como 
um pacote de medidas ambientais, se revelou um exemplo clássico de planeamento 
industrial centralizado que impõe uma transição súbita e onerosa às empresas europeias;

2. Destaca que o ato legislativo Indústria de Impacto Zero não é a resposta apropriada às 
dificuldades que as nossas indústrias estão a atravessar devido às crises sanitária e 
geopolítica; frisa que a adoção de um guia de política industrial destinado 
exclusivamente a alcançar os objetivos de neutralidade climática até 2050 não 
corresponde às expetativas da indústria europeia;

3. Realça a necessidade de pôr em marcha uma revitalização abrangente da indústria 
europeia, por forma a evitar a discriminação dos setores produtivos tradicionais e a 
exclusão dos setores industriais que poderão desaparecer na ausência de uma verdadeira 
estratégia; insiste em que a Comissão se empenhe em prol do dinamismo destas 
indústrias e que não deve concentrar-se apenas em ambientes de testagem da 
regulamentação para testar novas tecnologias disruptivas, mas também viabilizar a 
inovação nos processos e tecnologias existentes, avançados e amplamente disponíveis;

4. Alerta para o facto de as medidas relativas ao aprovisionamento de matérias-primas 
estarem muito aquém do previsto no Pacto Ecológico e no pacote «Objetivo 55», que 
promovem tecnologias e fontes de energia assentes em cadeias de valor que não existem 
na Europa; salienta que uma estratégia industrial deve ter por objetivo acelerar a 
inovação, particularmente nos domínios fundamentais da digitalização e da produção, e 
incluir estratégias que promovam a recuperação de empregos de qualidade e as 
oportunidades de produção, a fim de aumentar a competitividade a nível mundial e 
evitar a dependência excessiva de fornecedores estrangeiros, em especial em setores 
estratégicos como a energia, os semicondutores, os dispositivos farmacêuticos e 
médicos, a cibersegurança e a segurança dos dados, a digitalização e a agricultura;
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5. Salienta que as autoridades devem prever uma abordagem regulamentar integrada e 
aplicar uma abordagem tecnologicamente neutra; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a criarem condições regulamentares claras e simples para orientar os 
investidores e garantir a segurança jurídica necessária para proteger os investimentos a 
longo prazo;

6. Entende que é essencial apoiar modelos de colaboração virtuosa entre os diversos 
intervenientes na investigação, no desenvolvimento e na comercialização apoiados por 
autoridades públicas, sociedades, universidades, micro, pequenas e médias empresas, 
empresas em fase de arranque, sindicatos, organizações de utilizadores finais e todos os 
intervenientes pertinentes que colaboram para promover a inovação, inclusive em 
domínios ainda não abrangidos por interesses industriais;

Financiamento da nova estratégia industrial

7. Observa que os novos fundos disponíveis para o financiamento dos capítulos 
REPowerEU também se destinam a melhorar as infraestruturas e as instalações 
petrolíferas necessárias para dar resposta às necessidades imediatas de segurança do 
aprovisionamento de um Estado-Membro abrangido pela derrogação temporária 
excecional devido à sua dependência específica do petróleo e à sua situação geográfica, 
mas lamenta que o plano REPowerEU não tenha contemplado a possibilidade de os 
Estados-Membros manterem, expandirem e renovarem as infraestruturas e instalações 
energéticas, designadamente novas centrais elétricas hipocarbónicas, se essa for a sua 
vontade e como previsto no artigo 194.º do TFUE;

8. Congratula-se com a vontade de simplificar o quadro InvestEU, mas considera que as 
condições ecológicas rigorosas impostas para receber financiamento são irrealistas e 
têm um efeito dissuasivo para muitas indústrias; lamenta que, de um total de 21 mil 
milhões de EUR em acordos de garantia relacionados com o programa InvestEU, o total 
dos empréstimos concedidos às PME seja de apenas 2,3 mil milhões de EUR;

Estratégias de relocalização e instrumentos de defesa comercial

9. Solicita à Comissão que adote medidas para incentivar os Estados-Membros a 
relocalizarem as atividades de produção na UE;

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a dotarem-se de instrumentos de defesa 
comercial eficazes e a acompanharem de perto a eficácia do recente instrumento de 
análise do investimento direto estrangeiro, a fim de aumentarem a sua capacidade para 
evitar aquisições hostis por empresas de países terceiros que possam ameaçar os 
mercados de trabalho, mantendo em simultâneo um firme empenho em relação aos 
parceiros comerciais das nossas indústrias;

Apoio às PME e investimento em competências para impulsionar empregos de qualidade

11. Sublinha a importância de uma estratégia sustentável que não prejudique a 
competitividade mundial da indústria e das PME e que não ponha em perigo os seus 
trabalhadores; frisa que as PME lidam com demasiada burocracia e que o Pacto 
Ecológico Europeu e o pacote Objetivo 55 representam, de um modo geral e à luz da 
atual crise energética, um encargo financeiro suplementar desproporcionado;
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12. Destaca a necessidade de criar condições favoráveis para que as PME possam florescer 
e crescer, nomeadamente reduzindo a carga regulamentar, facilitando o acesso ao 
financiamento e apoiando o empreendedorismo, aspetos que são fundamentais para a 
inovação e a criação de emprego; insta os Estados-Membros a reforçarem o intercâmbio 
de informações e de boas práticas, a fim de produzir um impacto positivo nas condições 
de trabalho e nos direitos dos trabalhadores e evitar o dumping salarial e social;

13. Toma nota do Ano Europeu das Competências 2023; salienta que esta iniciativa deve 
reforçar a aprendizagem contínua, a empregabilidade e a progressão na carreira e 
promover uma mentalidade de requalificação e melhoria de competências, reforçando 
assim a competitividade das empresas europeias, em particular das PME;

14. Frisa a necessidade de colmatar as carências e as inadequações de competências e de 
promover a criação de empregos de qualidade e estratégias de retenção como a melhor 
forma de atrair e reter uma mão de obra qualificada;

15. Realça a importância de desenvolver estratégias e pactos locais para as competências, 
mediante uma cooperação estreita com os parceiros sociais e os serviços públicos e 
privados de emprego, incluindo as autoridades locais, empresas e prestadores de ensino 
e formação;

16. Está convicto de que deve ser dada especial atenção à necessidade de fazer entrar mais 
pessoas no mercado de trabalho, em particular as que não trabalham, não estudam nem 
seguem uma formação (NEET);

17. Sublinha a importância do reconhecimento das aptidões e competências, em particular 
da educação informal e não formal, notadamente das competências sociais transversais, 
como as competências linguísticas, o empreendedorismo e a literacia mediática;

18. Exorta os Estados-Membros a incentivarem a participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, na educação nos domínios da ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática e nas tecnologias da informação e comunicação, bem como no emprego, a 
fim de evitar um fosso digital entre homens e mulheres e disparidades de género na 
indústria;

19. Insta os Estados-Membros a abordarem e a promoverem a inclusão das pessoas com 
deficiência nos setores industriais e nos locais de trabalho, bem como na sociedade em 
geral, combatendo a discriminação, fomentando a solidariedade e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das barreiras físicas, digitais, educativas e sociais e 
com base em tecnologias de assistência digital;

20. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


