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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 14 de Dezembro de 2007 sobre os 
contratos pré-comerciais (COM(2007)799),

– Tendo em conta a Directiva 2010/31/CE1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
Maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 22 e 23 de Novembro de 2007 sobre a 
informação científica na era digital: acesso, difusão e preservação,

A. Considerando que a crise económica e financeira afectou gravemente os orçamentos 
públicos nacionais,

B. Considerando que, segundo dados do Livro Verde sobre as Mutações Demográficas 
(COM(2005)94), a população em idade activa da UE sofrerá uma redução de 20,8 milhões 
(6,8%) entre 2005 e 2030 e que o número de pessoas com idade superior a 60 anos está a 
aumentar duas vezes mais depressa do que antes de 2007, ou seja, cerca de dois milhões 
por ano em comparação com um milhão anteriormente,

1. Considera que uma nova economia sustentável da União Europeia deve garantir um 
desenvolvimento económico e social equilibrado; solicita uma política industrial 
sustentável e ambiciosa, que coloque a ênfase na eficiência dos recursos; salienta que é 
necessário que a economia verde ofereça perspectivas de trabalho digno e bem 
remunerado, centrado na defesa do ambiente;

2. Considera fundamental a implementação de políticas ambiciosas, credíveis, previsíveis e 
estáveis, em especial no domínio da energia e do clima;  solicita, por conseguinte, à 
Comissão e aos Estados-Membros que mobilizem recursos em torno do duplo objectivo 
de combater as alterações climáticas e gerar emprego e um crescimento sustentável, 
respeitando simultaneamente os princípios da boa gestão orçamental; realça, portanto, a 
importância de tornar vinculativo o objectivo europeu de reduzir o consumo de energia em 
20% até 2020 e reitera o seu apoio ao compromisso do Conselho de reduzir em 80-95% as 
emissões de gases com efeito de estufa na Europa até 2050;

3. Considera, contudo, que tem sido negligenciado o facto de os Estados-Membros
enfrentarem uma série de desafios comuns relativamente aos quais só fazem sentido 
iniciativas europeias comuns;

4. Sublinha que a necessidade de desenvolver o potencial de emprego de qualidade de uma 
nova economia sustentável exige que se oriente a inovação para soluções que dêem 
respostas às grandes questões da sociedade, como o desemprego e a pobreza, as alterações 
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climáticas, o envelhecimento da população, a escassez de recursos; salienta a importância 
de políticas industrias e de investigação baseadas na inovação aberta e nos agregados, a 
fim de promover a partilha de conhecimentos pelos diferentes operadores económicos 
públicos e privados e estimular a inovação;

5. Salienta a importância de adoptar uma estratégia coerente da UE que englobe a eco-
inovação e incida quer na redução da poluição, quer na utilização eficiente dos recursos 
nos processos de produção; neste sentido, exorta a Comissão a desenvolver uma 
Plataforma Tecnológica Europeia para as indústrias com baixa utilização de recursos;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que realizem progressos na reforma dos 
instrumentos financeiros no sentido de os tornarem mais respeitadores do ambiente e mais 
orientados para o longo prazo com vista a atrair o investimento privado e criar mais e 
melhores empregos para o futuro;

7. Salienta que uma utilização judiciosa dos mecanismos e instrumentos de financiamento, 
bem como da orientação da política pública, podem contribuir para mobilizar importantes 
fundos adicionais do sector privado, a fim de apoiar os investimentos e criar novos 
empregos;

8. Considera que é essencial garantir quadros comunitários para a investigação e o 
desenvolvimento com um orçamento adequado e suficiente para apoiar a investigação 
pública e privada e disponibilizar os seus resultados de forma simples e desburocratizada 
para a inovação de micro, pequenas e médias empresas, em especial nos domínios da 
eficiência energética, das infra-estruturas energéticas, do recurso a fontes de energia novas 
e renováveis e a processos de produção com reduzida emissão de carbono, da reciclagem e 
melhor aproveitamento dos recursos e no contexto da criação de empregos dignos, bem 
remunerados e com direitos; reitera a necessidade de atingir a meta de 3% do investimento
em I&D, assegurando que a investigação gere uma mais-valia na economia europeia, o 
que pode ter um impacto positivo na manutenção de trabalhadores altamente qualificados 
na UE;

9. Salienta que as PME e as microempresas têm um papel fundamental a desempenhar no 
desenvolvimento da economia sustentável; lamenta que estas empresas possam deparar-se 
com dificuldades para antecipar as novas tendências económicas; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que ajudem estas empresas a identificar domínios de 
desenvolvimento potencial associados à economia sustentável, em particular nas energias 
renováveis e na poupança de energia, que facilitem o acesso ao microcrédito, 
nomeadamente através do Instrumento de Microfinanciamento «Progress», e que lhes 
forneçam informações adequadas sobre as diligências a empreender para beneficiar deste 
instrumento;

10. Salienta que, se os investigadores e as empresas europeias não conseguirem converter os 
resultados da sua investigação em produtos comerciais, não será possível alcançar o 
crescimento económico necessário e o consequente aumento do emprego numa economia 
baseada na inovação; remete para o Painel da Inovação da Comissão, o qual aponta para 
um défice de inovação de 30% em relação aos EUA e de 40% relativamente ao Japão;

11. Exorta a Comissão a colaborar mais estreitamente com os Estados-Membros, a fim de 
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elaborar previsões a médio e longo prazo sobre as competências exigidas pelo mercado de 
trabalho e a incentivar parcerias entre as universidades e o sector empresarial, com vista a 
promover a passagem dos jovens para o mercado de trabalho, contribuindo 
simultaneamente para a criação de uma sociedade baseada no conhecimento, desenvolver 
a investigação aplicada e criar melhores perspectivas de emprego para os diplomados;

12. Está ciente de que a UE e os sistemas de financiamento nacionais e regionais continuam 
bastante descoordenados e, por conseguinte, sublinha a necessidade de uma melhor 
coordenação a diversos níveis entre os programas e do apoio de uma maior sinergia entre 
diferentes políticas comuns que utilizam os fundos estruturais, os fundos agrícolas e de 
desenvolvimento rural, o programa-quadro de investigação e o Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação (PQCI) com vista a lograr uma economia sustentável com 
uma utilização eficiente dos recursos; considera, no que se refere ao financiamento no 
âmbito da política agrícola comum, que deve ser ponderada uma maior transferência dos 
mecanismos de apoio directo para o desenvolvimento rural e o desenvolvimento de uma 
agricultura ecologicamente sustentável;

13. Assinala que a transição para uma nova economia sustentável é um fenómeno complexo, 
o que exige que seja prestada particular atenção às regiões vítimas de desindustrialização, 
criando um apoio financeiro adequado, bem como mecanismos e intervenções integradas 
de desenvolvimento orientadas para o desenvolvimento sustentável e uma economia mais 
assente na inovação, capaz de gerar empregos dignos, bem remunerados e com direitos e 
de diminuir as desigualdades sociais e assimetrias regionais; realça a importância dos 
parceiros sociais para que estes objectivos sejam alcançados;

14. Considera que os desafios demográficos requerem uma estratégia mais ampla que 
combine a criação de emprego com a satisfação das necessidades novas e emergentes do 
mercado de trabalho europeu; entende, a este respeito, que há que realizar mais progressos 
no que respeita à melhoria da mobilidade dos trabalhadores da UE, incluindo dos 
investigadores e de outros profissionais, tendo em vista para a realização de uma Europa 
sem barreiras no mercado interno da UE;

15. Convida a Comissão a solicitar aos Estados-Membros que revejam as disposições 
transitórias que regulam o acesso ao seu mercado de trabalho como forma de manter o 
emprego na UE durante a crise económica global;

16. Salienta que a eficiência energética e dos recursos representará uma vantagem competitiva 
decisiva no futuro; Sublinha que a aposta na eficiência energética não só contribui para o 
desenvolvimento de indústrias diversificadas e para a redução dos gases com efeito de 
estufa, como também pode proporcionar benefícios sociais e criar um grande número de 
empregos com direitos que ajudarão os Estados-Membros a superar a actual crise 
económica e a entrar na via do crescimento económico sustentável; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que tenham em conta a intensidade de mão-de-obra dos sectores na 
definição das suas estratégias energéticas;

17. Considera que a transição para uma nova economia sustentável e as mudanças de 
processos produtivos de empresas ou de sectores devem ser acompanhadas de programas 
adequados de formação profissional e de ensino, em particular para o grupo mais 
vulnerável dos trabalhadores com mais de 50 anos, o que também será gerador de novos 
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empregos; solicita, por conseguinte, à Comissão e aos Estados-Membros e os parceiros 
sociais que reforcem o desenvolvimento desses programas e dessa formação; salienta a 
importância de um diálogo reforçado sempre que sejam necessárias mudanças sociais para 
a adaptação à nova economia sustentável, especialmente nas empresas cuja actividade se 
baseia nas energias fósseis; solicita à Comissão, aos Estados-Membros e aos parceiros 
sociais que garantam este diálogo social com vista a uma transformação ecológica 
equitativa;

18. Apela à cooperação entre os Estados-Membros na luta contra o trabalho não declarado, 
uma vez que a economia subterrânea é uma questão preocupante em toda a Europa; 
considera que é necessário intensificar as medidas contra o trabalho não declarado a nível 
nacional e da UE;

19. Exorta a Comissão a formular orientações para o emprego que apoiem activamente um 
aumento do emprego dos trabalhadores com menos de 25 e mais de 50 anos e prestem a 
devida atenção aos desafios específicos enfrentados pelas pessoas mais jovens e mais 
velhas;

20. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que colmatem o défice de competências que 
já existe entre a mão-de-obra disponível e as necessidades das novas indústrias 
sustentáveis; neste sentido, realça a importância de subsidiar contratos de aprendizagem 
para os jovens como uma forma de transição da escola para a vida profissional; solicita, 
além disso, aos Estados-Membros que prevejam incentivos para os empregadores que 
ofereçam aos trabalhadores com reduzidas ou nenhumas qualificações formação e 
oportunidades de adquirir experiência prática directamente no local de trabalho; salienta, 
por último, que as políticas nacionais e da UE devem apoiar fortemente a literacia digital e 
as competências neste domínio para todos os cidadãos da UE, dado constituírem 
ferramentas essenciais para aumentar a integração social e melhorar a vantagem 
competitiva da mão-de-obra europeia; 

21. Salienta a importância de que o sector público dê o exemplo, adoptando normas 
avançadas em matéria de contratos e fornecendo incentivos e informações, especialmente 
nas áreas da energia, da construção de infra-estruturas e de equipamentos, dos transportes 
e das comunicações, com vista à criação de empregos com direitos; solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que favoreçam, nos contratos públicos, nomeadamente antes da 
comercialização, a inclusão de normas ambientais e sociais, bem como as cláusulas de 
"conteúdo local" e as empresas da economia sustentável e solidária, em particular as PME;

22. Insiste também na importância do investimento privado; sublinha que só é possível dar 
resposta às necessidades de financiamento recorrendo ao investimento privado; salienta as 
grandes diferenças que existem nas somas que as empresas privadas investem em I&D, 
que variam entre os 5-7% dos lucros nas TIC e na indústria farmacêutica e 
aproximadamente 1% nas empresas de energia; convida a UE a criar as condições-quadro 
adequadas para incentivar as empresas a investir;

23. Solicita novamente à Comissão e aos Estados-Membros que, com base no sucesso do 
Fundo de Reconstrução, lancem uma nova iniciativa comunitária, incluindo projectos-
piloto, para a reconstrução com vista a uma nova economia sustentável;
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24. Observa que são necessários mais esforços para assegurar uma harmonização efectiva pela 
União dos requisitos mínimos de organização do tempo de trabalho relacionados com a 
saúde e segurança dos trabalhadores;

25. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que desenvolvam, para as pessoas que 
trabalharam no sector público e perderam os seus empregos devido à crise económica e 
financeira, um instrumento de apoio específico, semelhante ao FEG, concebido para as 
empresas europeias afectadas pela globalização ou a crise económica.
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