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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 os Estados-Membros que resistiram melhor à crise económica deram 
prioridade a um diálogo social forte e a determinados tipos de investimento; entende que 
estas prioridades devem ser analisadas e servir de orientação para a reindustrialização da 
Europa sobre uma base sólida, competitiva, sustentável e diversificada;

2. Recomenda investir em recursos humanos e privilegiar a formação e a aprendizagem para 
prever e dar resposta às necessidades de mão-de-obra qualificada de uma indústria 
orientada para as novas tecnologias, a economia verde e o baixo consumo de energia; 

3. Sublinha a importância do diálogo social setorial para reorientar a indústria europeia, 
privilegiando o desenvolvimento da responsabilidade social das empresas (RSE) e de uma 
marca social alicerçada em critérios comuns, a fim de envolver os trabalhadores no futuro 
da empresa e de permitir o desenvolvimento da flexigurança; 

4. Recorda a urgência de adotar medidas favoráveis à criação e ao apoio das indústrias 
inovadoras, facilitando o acesso das PME ao financiamento, reduzindo as cargas fiscais e 
administrativas e explorando as possibilidades oferecidas pelo mercado único digital; 

5. Considera que o desenvolvimento de uma patente única europeia permitiria às indústrias 
de ponta europeias ser mais competitivas a nível mundial e conquistar novos mercados 
criadores de emprego; 

6. Propõe a criação de centros de informação para sensibilizar os empresários sobre as 
vantagens de manter ou relocalizar a sua atividade na Europa, e otimizar o recurso ao 
EURES a fim de utilizar as competências dos jovens europeus que procuram emprego, 
evitando simultaneamente as derivas associadas à aplicação da diretiva "serviços" e o 
aumento do dumping social.


