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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. Considera que uma nova economia sustentável  da União Europeia deve garantir um 
desenvolvimento económico e social equilibrado, o que implica ter em conta as 
especificidades de cada Estado-Membro, o grau de desenvolvimento das suas indústrias, o 
conhecimento acumulado, a garantia do emprego com direitos e a defesa do ambiente;

2. 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 
climáticas, o envelhecimento da população, a escassez de recursos;

3. Considera que é essencial garantir um novo quadro comunitário com orçamento adequado 
e suficiente para apoiar a investigação pública e disponibilizar os seus resultados de forma 
simples e desburocratizada para a inovação de micro, pequenas e médias empresas, seja 
numa perspectiva de eficiência energética, seja de recurso a novas fontes de energia e 
novos processos de produção, seja de reciclagem e melhor aproveitamento dos recursos, 
geradores de empregos com direitos;

4. Insiste na necessidade de dar particular atenção às regiões vítimas de desindustrialização 
(por terem uma concentração de sectores industriais em crise ou por abandono de 
multinacionais), criando mecanismos de apoio a intervenções integradas de 
desenvolvimento, inovadoras e geradoras de emprego com direitos e capazes de diminuir 
as desigualdades sociais e assimetrias regionais;

5. Sublinha que a aposta na eficiência energética contribui para o desenvolvimento de 
indústrias diversificadas e pode criar muitos empregos com direitos;

6. Considera que as mudanças de processos produtivos de empresas ou de sectores devem 
ser acompanhadas de formação profissional e formação ao longo da vida dos 
trabalhadores, o que também é gerador de novos empregos;

7. Insiste na importância do sector público, designadamente na área da energia, construção 
de infra-estruturas e equipamentos, transportes e comunicações para a criação de emprego 
com direitos.


