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B8-1053/2016 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a necessidade de uma política de 

reindustrialização europeia à luz dos recentes casos da Caterpillar e da Alstom  

(2016/2891(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de setembro de 2016, sobre o «dumping» social 

na União Europeia1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de novembro de 2014, sobre os aspetos sociais e 

em matéria de emprego da Estratégia Europa 20202, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2013, que contém recomendações à 

Comissão sobre a informação e consulta dos trabalhadores, a antecipação e a gestão da 

reestruturação3, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, 

nomeadamente os seus artigos 22.º e 23.º relativos aos direitos económicos e sociais e 

ao direito ao trabalho, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 

o seu Título IV sobre a solidariedade, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

nomeadamente os seus artigos 6.º e 147.º, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que 

obriga os Estados-Membros e a UE a velarem por que seja assegurada a capacidade 

concorrencial da indústria europeia, nomeadamente o seu artigo 173.º, 

– Tendo em conta o artigo 174.º do TFUE sobre a coesão económica, social e territorial, 

nomeadamente nas zonas afetadas pela transição industrial, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de fevereiro de 2014, sobre o Plano de Ação para 

uma indústria siderúrgica competitiva e sustentável na Europa4, 

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a indústria siderúrgica e a 

restruturação, a transferência e o encerramento de empresas na UE, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de maio de 2013, sobre estratégias regionais para 

as zonas industriais na União Europeia5, 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0346. 
2 JO C 289 de 9.8.2016, p. 19. 
3 JO C 440, de 30.12.2015, p. 23. 
4 Textos aprovados, P7_TA(2014)0069. 
5 JO C 55 de 12.2.2016, p. 6. 
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– Tendo em conta as recomendações da mesa redonda de alto nível, de 12 de fevereiro de 

2013, sobre o futuro da indústria siderúrgica europeia, 

– Tendo em conta a reunião do Conselho «Competitividade», de 18 e 19 de fevereiro de 

2013, na qual a Comissão foi instada a apresentar um plano de ação, 

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que a Caterpillar anunciou o encerramento da sua sede na Bélgica, 

deixando mais de 2000 pessoas sem emprego, e tenciona transferir as suas atividades 

para França e para outras instalações fora da Europa; que este anúncio está relacionado 

com o plano global de reestruturação e redução de custos anunciado em setembro de 

2015, que pode causar danos colaterais para grande número de subcontratantes da 

empresa, elevar a perda global de postos de trabalho para mais de 5000 e levar a um 

corte de cerca de 10 000 empregos a nível mundial nos próximos anos; 

B. Considerando que a Caterpillar afirmou que está também a considerar a possibilidade de 

encerrar a sua unidade na Irlanda do Norte no quadro da reestruturação das empresas 

nesse país, o que pode implicar uma perda de 250 empregos; 

C. Considerando que, com vendas e receitas no valor de 47,011 mil milhões de dólares em 

2015, a Caterpillar é atualmente líder mundial no fabrico de equipamento para 

construção e extração mineira, de motores a diesel e a gás natural, de turbinas a gás 

industriais e de locomotivas diesel-elétricas; que, em 2014, a Comissão de Investigação 

do Senado dos Estados Unidos chamou formalmente a atenção para o facto de a 

Caterpillar ter vindo a evitar o pagamento de impostos através da transferência dos 

lucros para a sua subsidiária na Suíça desde 1999; 

D. Considerando que o grupo francês Alstom anunciou a sua intenção de cessar a produção 

industrial de comboios em Belfort até 2018 e transferir as suas atividades para outra 

unidade de produção situada em Reichshoffen, deixando 500 pessoas sem emprego, 

uma vez que o atual nível de encomendas de locomotivas para comboios de mercadorias 

e de alta velocidade fabricados em Belfort não justifica a manutenção da fábrica em 

atividade; 

E. Considerando que a Alstom registou lucros superiores a 6 mil milhões de euros nos 

últimos 10 anos e que, por conseguinte, as dificuldades com que se depara atualmente 

resultam, em particular, da falta de investimento por parte de acionistas irresponsáveis 

desde a sua privatização; 

F. Considerando que a Alstom ficou fragilizada com a venda da sua divisão de energia à 

empresa americana General Electric em 2014 e que a empresa é, em grande medida, 

vítima dos 10 anos durante os quais a UE foi incapaz de proteger o setor, se é que não o 

destruiu diretamente em nome da livre concorrência, tal como fez a Comissão ao 

frustrar vários planos de resgate da Alstom; 

G. Considerando que o setor da construção ferroviária constitui um fator estratégico na 

evolução ecológica dos transportes, a qual é necessária na Europa e incompatível com a 

liberalização ferroviária proposta pela Comissão através de uma série de quatro 

diretivas destinadas a abrir o mercado no setor ferroviário;  
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H. Considerando que o setor da indústria europeia desempenhou um papel de relevância 

histórica no processo de integração europeia; 

I. Considerando que a indústria siderúrgica é fundamental para o crescimento e a 

prosperidade na Europa e que o setor se depara atualmente com uma considerável 

quebra na procura, o que acarreta uma perda contínua de empregos e de competitividade 

que não augura nada de bom para a necessária recuperação da economia europeia; 

J. Considerando que, a fim de assegurar a coesão da economia europeia, é conveniente 

evitar uma concentração excessiva de indústrias com um elevado valor acrescentado, 

incluindo o setor dos metais de base, num número reduzido de regiões; 

K. Considerando a investigação, o desenvolvimento e a inovação neste setor são cruciais 

para a indústria europeia; que o encerramento de unidades de produção resulta 

frequentemente na perda irreversível de tecnologia, know how e de capacidades da mão 

de obra industrial; 

L. Considerando que as medidas de austeridade geraram uma grande penúria social para as 

regiões e os trabalhadores afetados; que as elevadas taxas de desemprego na UE estão 

intrinsecamente relacionadas com a diminuição da sua base de produção industrial e 

transformadora; 

M. Considerando que as deslocalizações no interior da UE promovem uma espiral social 

descendente e são incompatíveis com qualquer forma de política industrial eficaz e 

coerente, coesão e desenvolvimento; 

N. Considerando que as empresas em fase de restruturação têm a responsabilidade de 

colocar o diálogo social no centro dos processos de reestruturação e devem atuar de 

forma socialmente responsável, já que a experiência demonstra que não é possível 

concretizar restruturações sustentáveis do ponto de vista social e económico sem um 

nível adequado de diálogo social, com um destaque especial para a informação e a 

consulta dos trabalhadores; 

O. Considerando que as diferenças entre os regimes de insolvência dos Estados-Membros 

da UE geram lacunas que são utilizadas pelas empresas multinacionais para reduzir ao 

mínimo as suas perdas quando efetuam reestruturações, maximizando, por outro lado, o 

custo social das suas decisões de deslocalização através da transferência de ativos de um 

país para outro; 

P. Considerando que a recuperação e a autogestão das empresas por parte dos 

trabalhadores é uma solução comum para os procedimentos de insolvência que mantem 

os níveis de atividade e de emprego, o que demonstra que se trata de uma alternativa 

real para a manutenção de empregos de qualidade na UE; 

1. Manifesta a sua total solidariedade para com os trabalhadores, as suas famílias e todos 

os que sejam diretamente afetados, e exige que se tomem medidas urgentemente para 

apoiar os trabalhadores e respetivas famílias, ajudando-os a manter o seu emprego ou a 

encontrar um novo, para apoiar as economias locais e para ajudar as regiões a 

ultrapassarem esta difícil situação económica e social; 
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2. Condena firmemente estes encerramentos inaceitáveis, os planos de reestruturação e as 

decisões económicas estratégicas por parte das multinacionais, que deixam centenas de 

trabalhadores sem emprego; 

3. Denúncia o desmantelamento das políticas para a indústria europeia e apela à 

elaboração de políticas alternativas, em colaboração com representantes dos 

trabalhadores, incluindo um objetivo europeu de reindustrialização e transição 

energética; 

4. Exorta os Estados-Membros a assegurarem uma proteção social adequada e condições 

de trabalho e salários condignos – quer através da adoção de legislação, quer de acordos 

coletivos – e uma proteção eficaz contra os despedimentos sem justa causa; 

5. Condena a falta de uma verdadeira política industrial da União, que seja capaz de 

proteger os trabalhadores da UE contra as decisões especulativas das multinacionais; 

apela a uma política industrial que permita a participação do Estado em indústria 

estratégicas, incluindo a nacionalização, a fim de manter a produção e os empregos 

essenciais;  

6. Realça a importância das competências e qualificações dos trabalhadores, quer no setor 

da energia quer na indústria ferroviária; requer políticas industriais e de emprego ativas 

que garantam que este conhecimento seja desenvolvido e reconhecido como um ativo 

importante da indústria dos metais de base; solicita que a preservação do saber-fazer 

industrial e de uma força de trabalho qualificada seja tida em conta ao avaliar a 

viabilidade da produção em qualquer unidade; 

7. Insta a Comissão a apresentar um quadro europeu para os procedimentos de insolvência 

que se centre não só nos credores, mas também nos trabalhadores, conferindo especial 

atenção à manutenção do maior número de empregos possível; solicita que, para tal, 

sejam disponibilizados instrumentos como a aquisição e a autogestão pelos próprios 

trabalhadores, a fim de manter as fábricas em funcionamento não obstante a insolvência 

dos seus proprietários; 

8. Solicita uma revisão da política de concorrência e das regras em matéria de auxílios 

estatais, a fim de facilitar as intervenções públicas destinadas a preservar a coesão social 

e regional, melhorar as normas ambientais e dar resposta às preocupações de saúde 

pública; 

9. Solicita uma moratória sobre a liberalização do transporte ferroviário e a realização de 

uma análise de impacto independente relativa às fases anteriores da liberalização, que 

inclua representantes dos trabalhadores e utilizadores do setor;  

10. Denuncia os lucros obtidos pelo grupo Caterpillar, os dividendos pagos aos acionistas e 

os juros pagos aos bancos e aos credores, bem como as políticas de austeridade 

aplicadas na Europa, que reduzem a procura de operadores privados e públicos; 

11. Denuncia o facto de que, sem uma apresentação eficaz de relatórios por país, as 

multinacionais podem transferir os seus lucros para outro país e, simultaneamente, 

declarar perdas ou até mesmo insolvência; solicita que as obrigações de apresentação de 

relatórios por país se estendam a todas as administrações, e não apenas aos países da UE 
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e às jurisdições não cooperantes, e apela à introdução de obrigações de informação mais 

rigorosas para empresas que encerrem fábricas ou declarem insolvência em qualquer 

Estado-Membro; 

12. Insta os Estados-Membros a recuperarem todos os recursos destinados a ajudar as 

empresas, tais como subsídios, benefícios fiscais, reduções do preço dos terrenos, entre 

outros, sempre que uma empresa decida transferir ou encerrar as suas unidades de 

produção; 

13. Relembra que as possíveis ajudas concedidas pelo Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização não podem ser utilizadas para facilitar o abandono de uma fábrica e insiste 

em que este fundo seja utilizado para ajudar os trabalhadores a recuperar a sua fábrica, a 

fim de manter os postos de trabalho; 

14. Insta tanto a UE como os seus Estados-Membros a garantirem que é disponibilizado 

financiamento adequado para atividades de formação e ações de recuperação, a fim de 

apoiar períodos de transição críticos na indústria europeia; 

15. Solicita a definição de uma nova política europeia que não tenha por base o dumping 

social, fiscal e orçamental, e insta a Comissão a fazer face ao dumping social resultante 

da deslocalização para países terceiros, incluindo através de uma revisão das regras de 

concorrência, a fim de evitar a deslocalização dos processos e o agravamento dos 

efeitos da crise; 

16. Sublinha que a restrição da procura não deve conduzir a uma concorrência desleal por 

postos de trabalho entre os Estados-Membros; solicita, por conseguinte, uma solução 

que preserve e crie empregos de qualidade e a atividade industrial nas regiões da 

Europa; 

17. Solicita à UE e aos seus Estados-Membros que: 

• encontrem formas de salvar estes postos de trabalho, distribuindo a produção por 

diferentes unidades e limitando os dividendos dos acionistas; 

• assegurem a transparência das transferências financeiras das subsidiárias europeias 

para a sociedade-mãe nos Estados Unidos ou em paraísos fiscais; 

• apliquem sanções contra a multinacional Caterpillar, caso a empresa insista no seu 

plano de reestruturação; 

18. Sublinha que as normas da UE em matéria de responsabilidade social das empresas não 

podem ser implementadas se uma empresa relocaliza a sua própria produção sem ter em 

conta as consequências sociais das suas decisões económicas; apela à introdução de 

instrumentos vinculativos, a fim de obrigar as empresas a internalizar os custos sociais 

das suas decisões de deslocalização; 

19. Apela vivamente à UE e aos Estados-Membros que contribuam para que se chegue a 

um acordo quanto ao tratado vinculativo das Nações Unidas sobre empresas 

transnacionais, que é atualmente objeto de discussão no Conselho dos Direitos do 

Homem das Nações Unidas, a fim de abordar corretamente os abusos por parte de 

empresas transnacionais; solicita, neste contexto, que os direitos económicos, sociais e 

culturais sejam incorporados no âmbito deste acordo; 
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20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 


