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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:

A. Considerando que a existência de mercados de trabalho dinâmicos e inclusivos, em que os 
indivíduos possuam níveis de qualificações elevados e relevantes para o mercado, é 
essencial para a competitividade da economia europeia e a coesão social;

1. Saúda o Plano de ação para a indústria automóvel e regista a importância estratégica da 
indústria automóvel para a economia europeia, que representa cerca de 12 milhões de 
postos de trabalho diretos e indiretos, garante um importante contributo positivo de cerca 
de 90 mil milhões de euros (em 2011) para a balança comercial da UE, atrai os maiores 
investimentos privados na investigação e na inovação (cerca de 30 mil milhões de euros 
em 2010) e constitui um motor essencial da inovação tecnológica; salienta que uma 
estratégia industrial europeia ambiciosa, com especial ênfase no emprego local e no 
desenvolvimento de tecnologias verdes, é uma alavanca necessária para uma recuperação 
geradora de emprego e a promoção do crescimento sustentável; acentua que a indústria 
automóvel europeia necessita de uma estratégia de renovação orientada para veículos mais 
sustentáveis, no quadro de um sistema de transportes mais ecológico; 

2. Salienta a importância de nos destacarmos no mercado global através da qualidade e da 
segurança; considera necessário, portanto, investir em tecnologias avançadas e acentuar a 
inovação;

3. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa ao sistema «eCall», que permite aos 
veículos fazer chamadas automáticas aos serviços de emergência em caso de acidente 
grave;

4. Preconiza, tendo em vista uma maior integração a nível da UE, que as adaptações que 
permitem que os veículos sejam utilizados por condutores com deficiência devem ser 
melhoradas em termos do seu desempenho e acessibilidade;

5. Solicita que as normas relativas à saúde e à segurança estabelecidas na «Estratégia 
comunitária em matéria de saúde e segurança no trabalho 2007-2012» sejam melhoradas 
de forma a acompanhar a evolução nos vários tipos de trabalhos e tarefas; neste sentido, 
exorta a Comissão a apresentar, o mais brevemente possível, uma estratégia europeia em 
matéria de saúde e segurança para 2020;

6. Apela a esforços redobrados no sentido da realização dos objetivos de crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo que norteiam a estratégia Europa 2020, através da 
promoção de uma indústria automóvel europeia mais forte; acentua, neste contexto, a 
importância de manter uma base forte de produção automóvel na Europa, inclusive através 
da exportação de uma carteira mais alargada de veículos de alta qualidade e tecnologia 
sustentável para os países terceiros; chama a atenção para o facto de que a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação estão a ganhar importância, sobretudo no que diz respeito à 
necessidade de desenvolver veículos automóveis com baixas emissões e eficientes do 
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ponto de vista energético, para que a Europa possa continuar a ser competitiva e, logo, 
para aumentar o emprego reduzindo a sua dependência em relação à energia importada;

7. Reconhece que os veículos elétricos têm potencial de crescimento, não só no que se refere 
à sustentabilidade energética e à ação a favor do clima, mas também devido ao facto de 
poderem gerar crescimento económico e emprego; apela, portanto, à realização de 
esforços com vista a desenvolver e melhorar veículos deste tipo e a encorajar a sua 
utilização na UE; considera que, para este fim, será necessário criar infraestruturas de 
reabastecimento ou recarga para os veículos movidos a combustíveis alternativos;

8. Acolhe com agrado os programas Horizonte 2020 e COSME, propostos pela Comissão, 
que fornecerão um apoio financeiro que permitirá às empresas e às PME reforçar a sua 
competitividade durante a transição para um sistema de transportes respeitador do 
ambiente e eficiente em termos de recursos na Europa;

9. Acolhe favoravelmente as ações propostas no quarto pilar do Plano de ação; sublinha a 
necessidade de estratégias de longo prazo que permitam às empresas e aos trabalhadores 
adaptar-se às transformações estruturais, antecipando simultaneamente a mudança e 
minimizando o impacto social; reitera o seu pedido de um ato legislativo sobre a 
informação e a consulta dos trabalhadores, bem como a antecipação e a gestão das 
restruturações; atribui especial importância ao planeamento de longo prazo das mudanças 
estruturais, de modo a assegurar uma transição gradual, em caso de alteração das 
condições exigidas aos trabalhadores; chama a atenção para o facto de que os níveis de 
qualificações devem ser de molde a permitir, se necessário, uma transição para novos 
modelos de produção e de negócio;

10. No contexto de uma melhor regulamentação, solicita à Comissão que seja mais 
sistemática a avaliar o impacto das suas propostas na capacidade das indústrias 
automóveis da Europa para manter a competitividade a nível internacional, e criar assim 
muitos dos novos postos de trabalho de que a Europa necessita; neste contexto, exorta a 
Comissão a desencorajar de forma ativa excessos de regulamentação da legislação da UE 
a nível nacional;

11. Solicita aos Estados-Membros que antecipem os processos de reestruturação com vista a 
salvar empregos, promover a mobilidade interna e externa e minimizar os possíveis efeitos 
adversos desses processos; insta os Estados-Membros a aplicar de forma eficaz a 
legislação nacional e as diretivas da UE em vigor, incluindo a diretiva relativa aos 
despedimentos coletivos, a diretiva relativa à transferência de empresas e a diretiva-
quadro relativa à informação e consulta, sem infringir o princípio da subsidiariedade; 
considera que os fundos da UE devem desempenhar um papel importante para evitar, 
minimizar ou atenuar os efeitos adversos eventualmente resultantes dos processos de 
reestruturação;

12. É de opinião que, quando a reestruturação é inevitável, os encerramentos de fábricas ou as 
reduções de pessoal só devem ser ponderados como último recurso; considera, portanto, 
que, em tais casos, deve ser fornecida informação às partes interessadas, e devem 
realizar-se negociações com as mesmas, incluindo sindicatos, representantes dos 
trabalhadores e representantes da empresa, com vista a obter um acordo que assegure a 
viabilidade da empresa, respeitando simultaneamente os direitos dos trabalhadores;
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13. Apela aos Estados-Membros para que utilizem plenamente o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), como medida de curto prazo, em situações de 
encerramento de fábricas e redução significativa de pessoal; reitera o seu ponto de vista, 
segundo o qual a conceção das medidas do FEG deve ser compatível com a transição para 
uma economia eficiente em termos de recursos e sustentável a nível ambiental;

14. Destaca a necessidade de antecipar as qualificações necessárias e de adaptar os níveis de 
qualificações dos trabalhadores, nomeadamente através da aprendizagem ao longo da 
vida; apoia a criação de um Conselho Europeu das Competências Automóveis, que 
promova o ensino superior e a formação profissional relevantes, reunindo os observatórios 
industriais, do emprego e das qualificações, bem como os parceiros sociais e as 
organizações pertinentes de entidades do setor do ensino e da formação, de forma a 
promover o intercâmbio de boas práticas, o desenvolvimento das qualificações e o 
emprego no setor automóvel;

15. Acentua a importância do diálogo social para a adaptação das qualificações e os processos 
de reestruturação, bem como a necessidade de seguir as boas práticas1; recorda exemplos 
positivos do desenvolvimento de instrumentos temporários e inovadores durante a crise, 
como o trabalho com redução de horário, que ajudaram a manter os níveis de emprego 
anteriores;

16. Incentiva os Estados-Membros a aprovarem planos nacionais de emprego no contexto do 
Semestre Europeu, tendo em conta as necessidades específicas em termos de qualificações 
do setor industrial, em geral, e do setor automóvel, em particular;

17. Considera que uma mão-de-obra qualificada é essencial se quisermos que o setor 
automóvel europeu seja competitivo e assente na qualidade; pensa, por conseguinte, que 
os sistemas de educação e formação devem ser modernizados com vista a atualizar as 
qualificações necessárias para o futuro através de novos currículos, das TIC e de parcerias 
com os empregadores;

18. Apela à utilização do Fundo Social Europeu para a reciclagem e a requalificação de 
trabalhadores e à introdução de melhorias na aprendizagem ao longo da vida, garantindo 
as competências necessárias, a sua adequação ao mercado de trabalho e a antecipação da 
mudança, nomeadamente na indústria automóvel, tendo em conta a sobrecapacidade da 
indústria automóvel europeia e a necessidade de fazer a transição para uma economia 
sustentável e veículos ecológicos;

19. Sublinha a necessidade de uma ainda melhor utilização do portal EURES, como 
complemento dos serviços de emprego dos Estados-Membros, e, neste contexto, apoia a 
utilização do portal EURES não só como meio de aconselhamento aos trabalhadores, 
candidatos a um emprego e empregadores sobre o direito de livre circulação, mas também 
como um instrumento do mercado de trabalho vocacionado para a colocação em empregos 
permanentes, a tempo inteiro, que permita aos trabalhadores viver plenamente a vida, 

                                               
1 «Checklist dos processos de reestruturação», apresentada na comunicação da Comissão de 3 
de junho de 2009 intitulada «Um compromisso comum a favor do emprego» 
(COM(2009)0287).
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aumentando assim a capacidade de acesso dos fabricantes europeus de automóveis à mão 
de obra qualificada de que necessitam;

20. Chama a atenção para os benefícios sociais e económicos da criação de balcões únicos, de 
forma a facilitar a livre circulação de trabalhadores entre os Estados-Membros, em 
benefício dos trabalhadores e da indústria automóvel;

21. É de opinião que o desenvolvimento de novas tecnologias automóveis respeitadoras do 
ambiente – para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, por exemplo – poderá 
quer garantir o êxito económico a longo prazo da indústria automóvel, quer permitir 
assegurar empregos de forma duradoura;

22. Realça que as avaliações e considerações do impacto social devem ser integradas em todas 
as políticas industriais; sublinha que a insegurança social tem consequências negativas 
para a inovação e a produtividade, bem como para a criatividade da mão de obra e, logo, 
para o crescimento económico;

23. Observa que a inovação tecnológica e o crescimento verde são fatores essenciais para a 
competitividade; acentua que o financiamento público deverá favorecer a inovação na 
indústria europeia, inclusive na indústria automóvel, por exemplo, através do BEI; 
sublinha que estas medidas deverão ser condicionadas à sua capacidade de criar valor 
acrescentado ecológico e emprego de qualidade, sustentável na UE.
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