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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 as constantes restruturações do setor, parcialmente associadas a uma 
gestão que privilegia a procura de margens em detrimento do investimento e dos salários, 
reduziram os efetivos de 1 milhão de postos de trabalho em 1970 para 369 000 em 2012, 
destruindo totalmente certas bacias de emprego,

1. Manifesta a sua preocupação com a falta de ambição do plano de ação europeu para a 
siderurgia; insta à definição de uma estratégia assente em todos os instrumentos da União 
Europeia, incluindo as políticas de emprego e de formação;

2. Solicita uma revisão das regras em matéria de auxílios do Estado que privilegiam o 
investimento produtivo, o emprego e a formação, promovem a participação dos 
representantes dos trabalhadores na gestão e na tomada de decisões e permitem 
apropriações públicas em caso de crise grave;

3. Faz sua a obrigação de um diálogo social constante com os representantes dos 
trabalhadores; solicita a criação de um quadro europeu ambicioso relativo à informação e 
à consulta dos trabalhadores, bem com a atribuição de direitos e de competências 
alargadas aos conselhos de empresa;

4. Salienta a importância das ajudas europeias para a formação e o emprego nos processos de 
mutação industrial; solicita a sua manutenção e um controlo da sua utilização;

5. Solicita que seja tomado em consideração o caráter penoso do trabalho na siderurgia na 
definição de uma nova estratégia europeia para a saúde e a segurança no trabalho, assim 
como nos documentos de orientação sobre as reformas.


