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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. Saúda o Plano de ação para a indústria automóvel e regista a importância estratégica da 
indústria automóvel para a economia europeia, representando cerca de 12 milhões de 
postos de trabalho diretos e indiretos;

2. Apela a uma intensificação dos esforços efetuados para a execução dos objetivos da 
estratégia «Europa 2020» a favor de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
através da promoção de uma indústria europeia mais forte;

3. Apoia de forma vigorosa as ações propostas no quarto pilar do Plano de ação; reitera o seu 
pedido de um ato legislativo sobre a informação e a consulta de trabalhadores, bem como 
a antecipação e a gestão de restruturações;

4. Apoia a criação de um Conselho Europeu das Competências Automóveis, que reúna 
organizações nacionais e parceiros sociais de forma a promover o desenvolvimento de 
competências e o emprego no setor automóvel;

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

6. Sublinha a necessidade de uma ainda melhor utilização do portal EURES e, nesse sentido, 
apoia a utilização do portal EURES não só como meio de aconselhamento de 
trabalhadores e candidatos a emprego sobre os seus direitos em termos de liberdade de 
circulação, mas também como um instrumento do mercado de trabalho com uma 
concentração especial na colocação;

7. Defende a criação de centros de informação para trabalhadores destacados e migrantes, de 
forma a facilitar a livre circulação de trabalhadores entre os Estados-Membros, bem como 
em situações transfronteiriças, em benefício dos trabalhadores e da indústria automóvel;

8. Apela à utilização do Fundo Social Europeu para a reciclagem e a requalificação de 
trabalhadores, e do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização em situações de 
encerramento de fábricas e redução de efetivos.


