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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:

1. Acolhe com satisfação a integração da Agenda para novas competências e novos 
empregos na Estratégia Europa 2020, tendo em conta que a Europa necessita de objectivos 
específicos e medidas concretas para evoluir no sentido de metas comuns em matéria de 
criação de postos de trabalho e de fomento de um crescimento sustentável e inclusivo, que 
só se podem alcançar mediante respostas coordenadas entre os Estados-Membros;

2. Congratula-se com o reconhecimento, por parte da Comissão, da necessidade de promover 
o empreendedorismo e o emprego independente; considera que a criação das condições 
adequadas e de incentivos à criação e à sobrevivência de empresas é muito importante, 
mas não é suficiente para garantir o desenvolvimento da economia europeia; insiste, por 
isso, na necessidade de uma formação adequada no domínio das competências 
empresariais, tanto no ensino secundário como no ensino superior, para que a Europa não 
se atrase em relação a outros actores; sublinha o papel desempenhado pelo Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia na promoção da criação e do desenvolvimento de 
empresas através da investigação orientada para a inovação e da colocação de uma clara 
ênfase no empreendedorismo;

3. Congratula-se com o facto de a Comissão ter como primeira prioridade imprimir uma 
nova dinâmica à flexigurança mediante o reforço das suas quatro componentes: 
disposições contratuais flexíveis e fiáveis, políticas activas para o mercado de trabalho, 
aprendizagem e formação ao longo da vida e sistemas de segurança social modernos;

4. Convida os Estados-Membros e, quando tal se justifique, as regiões a criarem um 
observatório do emprego orientado para as necessidades futuras, de modo a antecipar estas 
últimas e a oferecer qualificações que maximizem a probabilidade de aqueles que as 
possuem, principalmente os jovens, encontrarem emprego;

5. Reitera que os cinco grandes objectivos da União são a promoção do emprego, a melhoria 
das condições favoráveis à inovação, à investigação e ao desenvolvimento, o cumprimento 
dos objectivos em matéria de alterações climáticas e de energia, a melhoria dos níveis de 
educação e a promoção da inclusão social;

6. Salienta que a política de emprego é um domínio de competência nacional e que os 
mercados de trabalho são estruturalmente diferentes;

7. Sublinha que deve ser colocada maior ênfase na promoção do espírito empreendedor junto 
de estudantes e investigadores e que devem ser disponibilizados novos instrumentos 
financeiros para o arranque e o rápido crescimento de empresas, bem como para apoiar a 
introdução de tecnologias eficazes no mercado na União;

8. Convida os comités para o diálogo social europeu a contribuírem para uma melhor 
adequação da oferta de formação existente à procura actual e futura, através de um roteiro 
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que defina objectivos e indicadores claros para o acompanhamento dos progressos;

9. Chama a atenção para a constatação da Comissão de que as novas tecnologias e a 
evolução da organização do trabalho parecem ter conduzido a uma importante expansão 
dos postos de trabalho nos dois extremos do espectro de empregos;

10. Lamenta o facto de, num período de crise, os Estados-Membros terem reduzido os seus 
orçamentos para o ensino e a formação, e exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
investirem mais nos sistemas de ensino e de formação;

11. Chama a atenção para a ausência de progressos na redução do número de pessoas que, 
apesar de estarem empregadas, vivem abaixo do limiar de pobreza; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a promoverem empregos de qualidade, que sejam bem remunerados e 
que proporcionem condições de trabalho seguras e saudáveis; 

12. Sublinha a importância das propostas relativas à aprendizagem ao longo da vida e insiste 
na necessidade de colocar a ênfase na integração das competências em matéria de TIC e 
da literacia digital (cibercompetências) nas principais políticas de aprendizagem e ensino 
ao longo da vida, a fim de colmatar o grave défice de pessoal qualificado, como 
profissionais e investigadores na área das TIC, que ameaça comprometer a 
competitividade económica da UE no futuro;

13. Destaca a necessidade de as entidades patronais participarem na gestão dos 
estabelecimentos de ensino e na definição de programas, métodos de ensino, formação de 
aprendizes, processos de avaliação e qualificações; sublinha a importância da concessão 
de incentivos às entidades patronais que ofereçam formação a pessoas pouco qualificadas 
ou não qualificadas e, consequentemente, a possibilidade de adquirir experiência prática 
directamente no local de trabalho;

14. Salienta o facto, igualmente reconhecido pela Comissão, de serem necessários 
investimentos significativos em competências “verdes” para garantir que a Europa realize 
os objectivos que estabeleceu para 2020 em matéria de “empregos verdes” e assegurar que 
o seu sistema económico possa funcionar de forma mais sustentável, mantendo-se 
competitivo no futuro;

15. Sublinha a necessidade de um ensino orientado para a inovação; salienta que o 
pensamento não esquemático e abstracto devem ser promovidos, bem como o ensino
técnico, para responder às necessidades do futuro;

16. Salienta que devem ser envidados esforços para assegurar que todas as crianças 
desenvolvam precocemente competências fundamentais em matéria de TI, pelo que as TI 
devem ser incluídas nos programas do ensino primário, e que todos os europeus devem 
dispor de acesso fácil e barato à Internet;

17. Exorta a Comissão a apoiar as “alianças de conhecimento”, a fim de desenvolver novos 
programas de formação que colmatem lacunas a nível de competências em matéria de 
inovação e respondam às necessidades do mercado de trabalho;

18. Assinala que, para realizar os objectivos da Estratégia Europa 2020, a resposta dos 
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Estados-Membros às necessidades de mão-de-obra da indústria tem de ser mais flexível;

19. Está persuadido de que, no contexto da estratégia de prolongamento da vida activa, não 
está a ser feito o suficiente para ajudar as pessoas mais velhas a adquirir competências em 
matéria de TI; insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem programas de 
ensino genéricos para este grupo;

20. Convida a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem o ensino e a formação 
profissionais em toda a Europa, de modo a contribuírem para fornecer as novas 
competências necessárias no mercado de trabalho;

21. Assinala que a mobilidade dos trabalhadores nos países da UE se mantém baixa, e insta a 
Comissão a considerar a criação de um serviço pan-europeu que canalize a mão-de-obra 
qualificada para postos de trabalho vagos na Europa, apoiando, deste modo, um mercado 
de trabalho de valor acrescentado europeu; insta, neste contexto, os Estados-Membros a 
eliminarem os obstáculos à livre circulação dos trabalhadores e apela à plena realização 
dos projectos para o mercado único de 2012 propostos pela Comissão; sublinha a 
importância de uma estratégia mais ampla, que combine a criação de postos de trabalho, a 
satisfação das necessidades novas e emergentes do mercado de trabalho europeu e a 
eliminação das restrições em matéria de emprego no interior da União e das barreiras 
remanescentes no mercado interno europeu;

22. Apoia a proposta da Comissão no sentido da criação de conselhos sectoriais europeus em 
matéria de emprego e competências para recolher as informações de que os 
Estados-Membros e as regiões dispõem, no intuito de melhor coordenar os esforços de 
todas as partes interessadas;

23. Salienta a necessidade de uma melhor adequação das competências às necessidades do 
mercado de trabalho; saúda a iniciativa da Comissão nesta matéria;

24. Dado que, segundo as estimativas, em 2015, o défice de profissionais de TI situar-se-á 
entre 384 000 e 700 000 profissionais, que, no sector da saúde, será de cerca de um milhão 
de profissionais e que o de investigadores será igualmente de cerca de um milhão de 
profissionais, exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas para garantir 
o nível necessário de recursos humanos qualificados nestes domínios;

25. Sublinha a importância das PME e do seu contributo para a criação de emprego e 
congratula-se com as medidas, como a redução das formalidades administrativas, 
destinadas a contribuir para a criação de novas empresas; destaca o importante papel que o 
BEI pode desempenhar, em particular promovendo programas como o JASMINE e o 
JEREMIE, que poderão proporcionar um apoio sustentável face às necessidades das PME;
sublinha a necessidade de ajudar as PME não só a encontrar as pessoas com as 
competências adequadas, mas também a melhorar as suas competências; assinala que, no 
contexto do roteiro para uma Europa eficaz a nível da utilização de recursos, as PME 
necessitam de apoio para melhorar as suas competências em termos de desenvolvimento 
sustentável, bem como de investigação e inovação;

26. Considera que as PME podem e estão a desempenhar um papel muito importante no 
domínio da formação em sectores inovadores altamente especializados, bem como em 
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sectores que requerem aptidões manuais de base para muitos serviços; assinala, em 
consequência, que é necessária uma estreita cooperação entre as PME e os 
estabelecimentos de ensino; considera que deve ser igualmente considerada a prestação de 
assistência financeira para estágios e formação prática no sector das PME;

27. Ressalta a importância de uma Internet gratuita e regulamentada de forma inteligente para 
novos empresários e criadores de emprego; considera que a confiança dos utilizadores da 
Internet no sistema e a certeza de que a sua integridade não será comprometida constituem 
aspectos fundamentais para os novos modelos empresariais através da Internet;

28. Salienta que a União Europeia não possui um número suficiente de empresas inovadoras 
com predomínio de I&D e que a falta considerável de competências em matéria de 
inovação e literacia digital impede as PME de adoptarem modelos empresariais 
inovadores e inteligentes, bem como novas tecnologias;

29. Salienta que as actuais tendências do mercado de trabalho de cada Estado-Membro são 
influenciadas por problemas estruturais específicos do país em causa e que, por essa razão, 
as iniciativas a nível europeu devem ter em conta as especificidades nacionais;

30. Insta a Comissão a observar o princípio "Pensar Pequeno Primeiro" e a ter em conta as 
necessidades das PME na elaboração de legislação em matéria de emprego;

31. Convida os Estados-Membros, face ao crescente desemprego, a aumentarem o pessoal dos 
serviços de emprego, a fim de responder ao número crescente de candidatos a emprego; 
entende que os serviços de emprego podem desempenhar um papel mais importante 
enquanto prestadores de serviços ao longo da vida na área da avaliação de competências, 
definição de perfis, formação, orientação profissional personalizada e aconselhamento de 
clientes (trabalhadores e entidades patronais); 

32. Insta a Comissão a, nos termos do artigo 152.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, intensificar a promoção do papel dos parceiros sociais em todos os 
sectores industriais da Europa, respeitando a sua autonomia;

33. Considera que a Agenda para novas competências e novos empregos deve ser vista em 
articulação com o Programa-Quadro de Investigação da UE e que as sinergias entre ambos 
podem gerar crescimento e emprego;

34. Apoia, nos termos do artigo 155.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), o diálogo entre os parceiros sociais e incentiva-os a estabelecerem relações 
contratuais, incluindo sob a forma de acordos; recomenda que, para dar aplicação aos 
acordos concluídos a nível europeu, os parceiros sociais dos diferentes sectores industriais 
utilizem o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 155.º do TFUE para questões 
abrangidas pelo artigo 153.º do TFUE;

35. Salienta a importância de parcerias regionais e locais entre serviços públicos, 
estabelecimentos de ensino e formação e empregadores para reduzir a taxa de desemprego 
a nível regional e local.
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