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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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 os Estados-Membros que resistiram melhor à crise económica conferiram 
prioridade a um diálogo social forte e a uma política ativa em prol do emprego concebida 
com o intuito de preservar um número máximo de postos de trabalhos, bem como a 
investimentos de futuro subordinados a este objetivo, como, por exemplo, o investimento 
social e os investimentos nos setores da transição ecológica; entende que estas prioridades 
devem ser analisadas e servir de orientação para a reindustrialização da Europa sobre uma 
base sólida, competitiva, inclusiva, sustentável e diversificada; sublinha, a este respeito, a 
importância do desenvolvimento da economia social e solidária – nomeadamente das suas 
cooperativas industriais – e de uma economia circular, da reciclagem e da transformação; 
neste contexto, considera necessário definir objetivos mensuráveis e calendários precisos;

2.  Considera que os investimentos devem ser diversificados, tanto na investigação como nas 
novas tecnologias; acrescenta que importa igualmente redinamizar o património industrial, 
designadamente o aço, bem como os setores automóvel, têxtil e aeronáutico, a fim de 
melhorar os instrumentos de produção e permitir a conquista de novos mercados, além de 
manter a competitividade no plano internacional;

3. Sublinha que os setores industriais permitem resistir às crises, também pelo facto de 
possibilitarem a criação de uma economia de serviços em torno da sua produção;

4. Faz notar que as propostas da Comissão devem ser acompanhadas de um plano concreto 
de investimento no montante de 30 mil milhões de euros ao ano, com vista a promover a 
reconstrução socioecológica e a preservação das cadeias de valor industrial e respetivos 
serviços, reforçando, assim, o futuro industrial;

5. Recomenda o investimento nos recursos humanos e a melhoria das condições de aplicação 
do direito à formação, à aprendizagem, nomeadamente em alternância, à qualificação e à 
aprendizagem ao longo da vida, a previsão de um direito individual a completar a 
formação, proporcionando simultaneamente uma permeabilidade entre os diversos 
sistemas de formação, para prever e dar resposta às necessidades de mão de obra, por 
exemplo de uma indústria orientada para as novas tecnologias, a economia verde e não 
energívora, apoiando os esforços envidados na investigação e no desenvolvimento e 
valorizando a inovação; chama a atenção para a importância da criação de estruturas 
conjuntas para que as PME e as microempresas possam propor estes tipos de formação; 
preconiza um reforço da cooperação entre as empresas e universidades, bem como 
estabelecimentos de ensino superior; salienta que estes esforços devem ser aplicados a 
toda a cadeia de produção, incluindo em relação às indústrias de menor valor 
acrescentado, mas essenciais para a sustentabilidade das indústrias de alto valor 
acrescentado;

6.  Recomenda à União e aos Estados-Membros que realizem igualmente um investimento 
maciço na investigação e no desenvolvimento, nomeadamente para facilitar a transição 
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para uma indústria com menor consumo energético e compatível com as aspirações 
ambientais da União, que devem ser pensadas de forma equilibrada com as suas 
aspirações industriais;

7. Apela a um maior recrutamento de pessoal para as atividades de investigação, 
desenvolvimento e inovação, bem como a um investimento talhado para otimizar as 
formações ministradas ao pessoal, além das condições e ferramentas de trabalho e de 
investigação;

8. Apela para a promoção nos locais de trabalho de um clima positivo e de um sistema de 
reconhecimento dos méritos que permita tirar o máximo partido da experiência e 
criatividade de cada colaborador, com vista a racionalizar os métodos de trabalho e 
processos de produção, bem como a aumentar a eficácia das instalações;

9. Sublinha a importância do diálogo social setorial para reorientar a indústria europeia, 
privilegiando o desenvolvimento da responsabilidade social das empresas (RSE) e de uma 
marca social alicerçada em critérios comuns, a fim de envolver os trabalhadores no futuro 
da empresa e de permitir o desenvolvimento de uma flexigurança equilibrada que apoie a 
criação de empregos dignos, sustentáveis e de qualidade; salienta a necessidade de 
promover e melhorar a informação, a consulta e a cogestão dos trabalhadores e dos seus 
representantes, designadamente nas reestruturações de empresas; recorda, em particular, a 
resolução do Parlamento Europeu de 15 de janeiro de 2013 que contém recomendações à 
Comissão sobre a informação e consulta dos trabalhadores, a antecipação e a gestão da 
reestruturação (2012/2061(INI));

10.  Sublinha que a criação de recursos próprios no orçamento europeu poderia ter uma 
influência positiva na reindustrialização da Europa;

11. Recorda a urgência de adotar medidas favoráveis à criação e ao apoio das indústrias 
inovadoras, facilitando o acesso das PME ao financiamento, reduzindo os encargos fiscais 
e administrativos que as mesmas suportam, através do desenvolvimento da cooperação 
entre as empresas, os estabelecimentos de ensino e os laboratórios de investigação e 
explorando as possibilidades oferecidas pelo mercado único digital;

12. Salienta que, nomeadamente, as PME e os setores de produção clássica, incluindo a 
indústria de consumo intensivo de energia, devem assentar no desenvolvimento de
modelos empresariais sustentáveis e devem introduzir inovações que melhorem a 
eficiência na utilização dos recursos.

13. Apela a uma melhor utilização do Programa de Empreendedorismo e Inovação (PEI) e do 
Programa para a Competitividade das Empresas e das PME (COSME); 

14. Considera que o desenvolvimento de uma patente única europeia permitiria às indústrias 
de ponta europeias ser mais competitivas a nível mundial e conquistar novos mercados 
criadores de emprego;

15. Sugere uma maior coerência entre a nossa política comercial, a nossa política de 
concorrência e a nossa política industrial, no sentido de ajudar as PME a desenvolverem 
atividades fora do seu país de origem e de promover o seu acesso aos mercados;
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16. Lembra a importância e o significado da obrigatoriedade de respeitar normas sociais no 
contexto da adjudicação de contratos públicos de grande dimensão;

17. Propõe a mobilização de todos os instrumentos financeiros e normativos disponíveis com 
o intuito de promover a relocalização da economia e apela à criação de centros de 
informação para sensibilizar os empresários para as vantagens de manter ou relocalizar a 
sua atividade na Europa, uma vez que o encurtamento das cadeias de abastecimento pode 
levar ao fornecimento local de produtos e a uma maior eficiência do setor da 
transformação, multiplicando, em simultâneo, as oportunidades de emprego local; 
preconiza a otimização do recurso ao EURES a fim de utilizar as competências dos jovens 
europeus que procuram emprego, e insta os Estados-Membros a melhorarem a aplicação 
da diretiva «serviços» e a eliminarem os casos de dumping social;

18. Sugere à Comissão que estude de forma aprofundada o valor acrescentado, por cada setor, 
da produção industrial europeia nas cadeias de produção mundial, a fim de determinar a 
implantação dos diversos setores industriais nos vários Estados-Membros e de definir com 
maior eficácia uma estratégia comum de defesa dos interesses industriais europeus;

19. Sugere à Comissão que avalie a conformidade com o direito europeu da concorrência de 
uma recusa de um grupo de craveira mundial em ceder um complexo que decidiu encerrar 
a outro grupo potencial comprador ou a uma entidade pública para efeitos de recompra 
pública temporária;

20. Frisa a necessidade de a União zelar pelos seus interesses industriais no âmbito das suas 
relações comerciais, quer na elaboração dos seus acordos comerciais ou da sua legislação 
em matéria do acesso por parte de empresas de países terceiros a concursos públicos, quer 
no recurso demasiado raro aos seus instrumentos de proteção contra a concorrência 
desleal de empresas de países terceiros;

21. Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que estabeleçam os dispositivos 
necessários ao surgimento de uma política industrial europeia que não seja afetada por 
uma concorrência entre os Estados-Membros, tal como se verifica atualmente; neste 
sentido, recomenda uma convergência nivelada por cima das normas sociais nacionais, 
bem como uma harmonização fiscal;

22. Insta os Estados-Membros a criarem uma política industrial comum, na eventualidade de 
os Tratados sofrerem modificações, com uma ambição e meios comparáveis à política 
agrícola comum, por outras palavras, uma verdadeira concertação transnacional no sentido 
de uma estratégia comum, meios financeiros consideráveis e instrumentos de regulação 
dos mercados, os quais estão disponíveis nas restantes grandes zonas comerciais, como, 
por exemplo, o instrumento monetário ou regras sobre auxílios estatais adequadas às 
necessidades da nossa indústria, sem com isso infringir o direito internacional.
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