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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, no âmbito da criação de melhores condições para manter e desenvolver 
uma base industrial sólida, competitiva, sustentável e diversificada na Europa e do apoio 
ao processo de transição da indústria transformadora para uma maior eficiência na 
utilização da energia e dos recursos, é necessário garantir a coesão social e o trabalho 
digno;

2. Acredita na necessidade de manter e reforçar a posição da Europa no mapa industrial 
mundial, especialmente porque as novas oportunidades industriais são criadas pelos 
compromissos de investimento da UE em domínios como, por exemplo, as alterações 
climáticas e a energia, que criarão oportunidades de emprego em áreas de elevada 
qualificação profissional;

3. Apela a novos investimentos na mão-de-obra industrial europeia, com particular destaque 
para o diálogo social sectorial, de modo a gerir as mudanças estruturais causadas pela 
globalização e a promoção de uma economia eficiente em termos da utilização da energia 
e dos recursos; incentiva os parceiros sociais de sectores em que o emprego está em 
declínio a fazer rapidamente face aos desafios e a apoiar, durante a fase de transição, tanto 
os trabalhadores individualmente como o sector; salienta a importância da segurança da 
transição, através do funcionamento dos sistemas de segurança social, pois tal pode 
facilitar a reorientação dos indivíduos para sectores em que se criam empregos;

4. Pede que sejam tomadas todas as medidas destinadas a estimular as indústrias inovadoras 
e as novas tecnologias, como as reduções fiscais e a diminuição da carga administrativa e 
da excessiva regulação, a fim de relançar o crescimento e criar novos postos de trabalho;

5. Entende que, face à redução da diferença de produtividade entre a UE e os países 
emergentes, a UE tem de se esforçar mais para aumentar a sua vantagem competitiva; 
considera que uma nova estratégia de longo prazo para uma indústria europeia sustentável 
é um elemento necessário da "Estratégia UE 2020"  e que deve estar centrada nas 
indústrias de ponta, que podem ser competitivas a nível mundial e promover soluções 
tecnológicas, inter alia, nas áreas do abastecimento energético e da redução das emissões 
de carbono; é de opinião que essa nova estratégia deve realizar uma deslocação 
equilibrada do emprego para as indústrias com baixas emissões de carbono, fazer do 
conhecimento e da criatividade o principal recurso das pessoas, empresas e regiões, 
promover a economia social de mercado e apoiar activamente a inovação, o investimento, 
a formação profissional, a aprendizagem ao longo da vida, a transmissão de 
conhecimentos e competências e a criação de emprego de qualidade em novas áreas e, 
principalmente, garantir o acesso dos jovens a estas novas áreas; considera que promover 
a internacionalização das empresas da UE, em particular das PME, será também 
fundamental para reforçar a nossa competitividade e crescimento potencial num mundo 
globalizado;
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6. Insiste na necessidade de promover uma transferência equilibrada do emprego para uma 
economia de baixas emissões de carbono, tornar o conhecimento e a criatividade os 
principais recursos das pessoas, das empresas e das regiões e apoiar activamente a 
inovação, o investimento e a criação de emprego em novas áreas, nas quais a forte 
concorrência internacional tem de ser enfrentada com os investimentos adequados e a 
colocação das competências e dos recursos ao serviço do interesse comum;

7. Salienta a necessidade de encorajar o acesso dos jovens ao mercado do trabalho através de 
estágios justamente remunerados e a uma aprendizagem de qualidade;

8. Insta a indústria a participar na eco-inovação a fim de expandir o seu potencial de criação 
de emprego; assinala, neste contexto, que a informação dos empresários - demonstrando 
novas oportunidades empresariais – será crucial para o êxito de uma estratégia destinada a 
desenvolver economias eficientes em termos de utilização de recursos e indústrias 
sustentáveis;

9. Considera necessário desenvolver as competências de todos os trabalhadores, sejam quais 
forem as suas capacidades e a sua idade, de modo a garantir a requalificação profissional e 
antecipar as necessidades em matéria de competências para novos empregos e pensa que 
esta medida revestirá especial importância como estratégia para reduzir o desemprego, 
principalmente o desemprego dos jovens, que, devido à crise, atingiu o seu ponto mais 
alto; é de opinião que este objectivo deve ser financiado através de fundos públicos e 
privados e associado a uma reorientação do FSE, disponibilizando soluções talhadas à 
medida no que diz respeito à educação e à formação; entende que os esforços renovados 
para suprir a falta de competências em muitos sectores devem fazer desta questão uma 
prioridade em vários domínios, como a educação, a política do mercado do trabalho e a 
política científica, e que será também necessário acompanhar as necessidades emergentes 
em matéria de competências, em cooperação com os parceiros sociais;

10. Considera que a "política industrial para a era da globalização" só pode realizar os seus 
objectivos se incluir uma reflexão sobre as actuais disparidades regionais ligadas à 
desindustrialização, uma das consequências da globalização; sublinha, neste contexto, o 
papel essencial da política regional da UE e dos Fundos Estruturais;

11. Assinala que a formação e a aprendizagem ao longo da vida destinadas aos trabalhadores 
afectados por mudanças a nível da empresa ou dos processos de produção industrial 
também criam novos postos de trabalho; solicita à UE que desenvolva um quadro que lhe 
permita antecipar a mudança e a reestruturação, nomeadamente da produção, garantindo o 
exercício do direito de todos os trabalhadores afectados a participar em acções de 
formação e em regimes de aprendizagem ao longo da vida;

12. Apela a que seja melhorado e simplificado o sistema de reconhecimento das qualificações 
profissionais, não só no seio da UE, como também relativamente aos países terceiros, para 
que a indústria possa mais eficazmente encontrar resposta às suas necessidades em termos 
de trabalhadores qualificados;

13. Exorta a Comissão a tomar a iniciativa de propor um apoio à transição profissional, 
reduzir as desigualdades sociais, promover a Agenda para o Trabalho Digno da OIT e usar 
as Orientações para o Emprego da UE para especificar as garantias que devem ser 
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fornecidas ao longo do ciclo de vida de cada tipo de transição profissional;

14. Insta a Comissão a criar um enquadramento para as convenções colectivas 
transfronteiriças, com o objectivo de contribuir para a aplicabilidade dos acordos 
transfronteiriços e enfrentar os desafios relativos à organização do trabalho, à formação e 
às condições de trabalho e de emprego;

15. Solicita à Comissão que continue a desenvolver a abordagem integrada, que congrega 
todas as políticas com impacto sobre a indústria e, particularmente, sobre a criação de 
empregos na indústria da UE, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, as 
políticas regionais e sociais, a educação, o comércio, a concorrência e as políticas 
macroeconómicas;

16. Considera fundamental para o futuro económico, social e ecológico da União que os 
jovens sejam sensibilizados para o elevado nível de formação especializada e geral 
necessária para encontrarem mais tarde um emprego na indústria;
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