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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 igualmente necessário garantir a coesão social e o 
trabalho digno;

2. Apela ao investimento 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;

3. Entende que uma nova estratégia de longo prazo para uma indústria europeia sustentável 
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, e apoiar activamente a inovação, o investimento e a criação 
de emprego em novas áreas;

4. Considera necessário desenvolver as competências de todos os trabalhadores de modo a 
garantir a requalificação profissional e antecipar as necessidades em matéria de 
competências para novos empregos; 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;

5. 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 
fornecidas ao longo do ciclo de vida de cada tipo de transição profissional;

6. Insta em especial a Comissão a criar um quadro jurídico para as convenções colectivas 
transfronteiriças, com o objectivo de garantir a aplicabilidade dos acordos 
transfronteiriços e enfrentar os desafios relativos à organização do trabalho, às condições 
de emprego e de formação.


