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Pergunta com pedido de resposta oral O-000018/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Jerzy Buzek 
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Assunto: Política industrial 

O Parlamento acolhe com agrado a resposta da Comissão à sua proposta de resolução comum, de 5 
de julho de 2017, sob a forma de comunicação intitulada «Investir numa indústria inteligente, 
inovadora e sustentável – Uma nova estratégia para a política industrial da UE» e a lista de ações-
chave que a acompanha. Este é um primeiro passo importante para elaborar uma estratégia industrial 
da UE orientada para o futuro. No entanto, a curto e a médio prazo: 

1. Quando apresentará a Comissão uma estratégia industrial global da UE que não deixe para trás 
nenhuma região, que vise reindustrializar a Europa tendo em vista 2030 e mais além, que inclua 
objetivos estratégicos mensuráveis a médio e longo prazo e metas acompanhadas de um plano 
de ação com medidas concretas, designadamente medidas orçamentais, avaliadas anualmente, 
a fim de apreciar os progressos e a aplicação bem-sucedida da estratégia na sua íntegra? 

2. Que medidas tenciona a Comissão tomar para apoiar os setores e as tecnologias essenciais que 
são de importância crucial para a manutenção e a criação de empregos de qualidade e 
crescimento sustentável?  

3. De que modo tenciona a Comissão assegurar que as medidas e os instrumentos de 
financiamento novos e existentes contribuam efetivamente para lutar contra a fuga de carbono, 
em especial nas indústrias de elevada intensidade energética, por forma a evitar novas 
deslocalizações e a desindustrialização da UE? 

4. Tendo em conta que ainda não foi alcançado o objetivo de a indústria transformadora gerar pelo 
menos 20 % do PIB da UE até 2020, que medidas, que sejam designadamente compatíveis com 
as microempresas e as PME, serão introduzidas? Que objetivos de médio prazo está a 
Comissão disposta a comprometer-se a atingir até 2030 e que medidas concretas tenciona a 
Comissão tomar para apoiar o empreendedorismo feminino? 

5. Como tenciona a Comissão resolver o problema das empresas com sede no estrangeiro, 
designadamente empresas estatais, que recebem da parte dos respetivos governos formas de 
apoio proibidas pelas regras do mercado único da UE no que se refere às entidades sediadas na 
UE? 

6. De que modo tenciona a Comissão garantir que a I&D na Europa contribua diretamente para o 
crescimento industrial sustentável? 

7. Tenciona a Comissão aproveitar esta oportunidade para apresentar um quadro de política 
industrial abrangente e de longo prazo para as indústrias culturais e criativas, tal como solicitado 
pelo Parlamento, tendo em vista permitir a essas indústrias que explorem todas as suas 
potencialidades em termos de criação de empregos de qualidade e crescimento, melhorar o 
respetivo acesso a financiamento e aumentar a sua competitividade? 

8. Quando tenciona a Comissão disponibilizar uma avaliação do impacto da integração da política 
industrial nas iniciativas estratégicas da UE empreendidas desde o início de 2015? 
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