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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 a fim de 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. Sublinha a importância das sugestões globais propostas relativas à aprendizagem ao longo 
da vida e a atenção que deve ser dada à inclusão das competências em matéria de TIC e da 
literacia digital (cibercompetências) nas políticas básicas de aprendizagem e ensino ao 
longo da vida, a fim de colmatar o grave défice de pessoal qualificado, como a falta de 
profissionais e investigadores na área das TIC, que ameaça comprometer a 
competitividade económica da UE no futuro;

3. Assinala que a mobilidade laboral nos países da UE se mantém baixa, insta a Comissão a 
considerar a criação de um serviço pan-europeu que canalize a mão-de-obra qualificada 
para os lugares vagos em toda a Europa, apoiando, deste modo, um mercado de trabalho 
de valor acrescentado europeu; apela, neste contexto, à plena implementação dos projectos 
para um mercado único em 2012 propostos pela Comissão;

4. Sublinha a importância das PME e do seu contributo para a criação de emprego e 
congratula-se com as medidas, como a diminuição da burocracia, destinadas a fomentar a 
criação de novas empresas; destaca o importante papel que o BEI pode desempenhar, em 
particular através do fomento de programas como o JASMINE e o JEREMIE, que 
poderão prestar um apoio sustentável face às necessidades das PME;

5. Reconhece que a proposta diminuição dos custos não salariais do trabalho contribuirá para 
a criação de postos de trabalho mas assinala que os novos métodos de financiamento 
apresentados pela Comissão Europeia devem compensar a consequente perda de receitas 
para os seguros sociais, com o menor impacto possível na competitividade das empresas.


