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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:

A. Considerando que o setor industrial da UE emprega atualmente cerca de 35 milhões de 
pessoas, é responsável por mais de 80 % das exportações e desempenha um papel 
preponderante na realização de investimentos diretos estrangeiros; que 99 % das 
empresas na UE são PME e que estas representam cerca de 50 % do PIB da UE e 
empregam mais de 100 milhões de trabalhadores; que a nova estratégia industrial deve 
basear-se em ecossistemas industriais que englobem todos os intervenientes nas cadeias 
de valor industriais, desde as grandes empresas, PME e microempresas até aos 
trabalhadores e consumidores;

B. Considerando que as mulheres e as pessoas com deficiência continuam a estar sub-
representadas nos diferentes ramos e profissões da indústria, bem como em cargos de 
direção, e trabalham mais frequentemente em setores ou subsetores industriais de baixo 
valor acrescentado, apesar de 40,1 % das mulheres ter concluído o ensino superior e de, 
em 2019, 86,2 % das mulheres na faixa etária dos 20 aos 24 anos ter concluído, pelo 
menos, o ensino secundário face a 81 % dos homens1;

C. Considerando que a Europa necessita de uma estratégia industrial que seja social e 
ambientalmente sustentável e que dê prioridade à igualdade de oportunidades e à coesão 
social; que a nova estratégia industrial da UE deve servir de vetor em todos os setores e 
empresas para a criação de mais e melhores empregos, para o reforço do papel das PME 
e para a consecução de um mercado de trabalho plenamente inclusivo e equilibrado, a 
fim de acompanhar uma dupla transição justa para uma indústria digital e baseada em 
energias renováveis, altamente eficiente em termos de recursos e de energia e com 
impacto neutro no clima; que a execução do Pacto Ecológico e da Estratégia Digital 
deve igualmente promover o crescimento sustentável, tendo em vista uma indústria 
mais ecológica e mais circular;

D. Considerando que mais 99 % de todas as empresas europeias são PME, mas apenas 
17 % conseguiram integrar as tecnologias digitais nas suas atividades; que 70 % das 
empresas indicam que o acesso a talentos é um obstáculo ao investimento em toda a 
UE;

E. Considerando que a Europa tem fortes tradições industriais com séculos de existência e, 
por conseguinte, está apta a proceder a uma dupla transição eficaz assente na economia 
social e nos valores da UE;

F. Considerando que a implantação e a utilização seguras e inclusivas da digitalização e da 
inteligência artificial (IA) são essenciais para todos os setores da indústria realizarem 
uma transição industrial ecológica que aumente a competitividade, criando 
oportunidades de emprego de qualidade, modelos empresariais sustentáveis e 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex.
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prosperidade económica; que, neste contexto, é importante investir na investigação e 
inovação, bem como na educação digital;

G. Considerando que uma abordagem europeia em relação à IA deve integrar, 
prioritariamente, os aspetos éticos e os dilemas associados à IA, para assegurar que esta 
se centre no ser humano, melhore o bem-estar humano, o sentimento de segurança, o 
bem-estar da sociedade e o ambiente e respeite plenamente os direitos e os valores 
fundamentais da UE;

H. Considerando que as pessoas que vivem e trabalham na UE foram fortemente afetadas 
pela pandemia de COVID-19, que trouxe desafios sem precedentes para a indústria da 
UE e teve um enorme impacto na organização do trabalho, nos empregos e nos 
trabalhadores em determinados setores, estando mais de 5 milhões de pessoas em risco 
de perder o emprego e prevendo-se uma redução média do PIB de cerca de 7 % a nível 
da União; que se observou em várias fábricas uma mudança rápida para o fabrico de 
produtos médicos; que a crise reforça a necessidade de uma nova estratégia industrial;

I. Considerando que, de acordo com o relatório sobre o futuro do emprego do Fórum 
Económico Mundial, 65 % das crianças que entram hoje para o ensino primário 
acabarão por ter empregos que ainda não existem; que a mão de obra pouco qualificada 
é particularmente vulnerável na era digital e que as estatísticas do Eurostat revelam que 
77,8 % dos europeus na faixa etária dos 25 aos 64 anos consideram que não necessitam 
de estudos nem de formações complementares, tornando-se assim vulneráveis aos 
choques; que, por conseguinte, é necessário apoiar os sistemas de ensino e formação, 
que incluem componentes de requalificação e sensibilização, para que seja possível 
transmitir competências e aptidões de base, nomeadamente em termos de literacia 
digital, necessárias para as novas carreiras;

J. Considerando que o diálogo social, incluindo a negociação coletiva e a cooperação 
permanente entre os parceiros sociais, é essencial para uma política industrial sólida e 
que melhore as condições de trabalho, de modo a contribuir para uma sociedade mais 
justa que não deixe ninguém para trás;

K. Considerando que os parceiros sociais devem ser incentivados a negociar e celebrar 
acordos coletivos em matérias que lhes digam respeito, respeitando plenamente a sua 
autonomia e o seu direito de ação coletiva;

L. Considerando que o crescimento económico é acompanhado por melhores condições de 
vida e sociais e boas condições de trabalho;

M. Considerando que a estratégia industrial da UE deve ajudar a revitalizar as regiões e, 
por conseguinte, apoiar a sua transformação através de estratégias de especialização 
inteligentes e dos FEEI;

1. Sublinha que a política industrial da UE deve incluir uma forte dimensão social e 
ambiental e ser consentânea com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os objetivos do 
Pacto Ecológico e do Acordo de Paris, a fim de fazer face, de forma eficaz, às 
consequências sociais e económicas das mudanças estruturais e contribuir para a 
realização destes objetivos, de modo a apoiar a competitividade, a criação de empregos 
de qualidade, condições de trabalho dignas, a igualdade de oportunidades, bem como o 
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acesso a mercados de trabalho e a sistemas de proteção social eficientes para todos; 
salienta que a transição para uma economia circular e com impacto neutro no clima 
oferece novas oportunidades para a criação de empregos e a modernização do setor 
industrial da Europa, graças à criação de novos mercados, nomeadamente através da 
eficiência energética, do aumento das fontes de energia renováveis e da promoção de 
modelos inovadores como a sobreciclagem, a reutilização e a reparação;

2. Assinala que as recomendações específicas por país devem compreender ações e 
questões pertinentes para a política industrial (da UE) durante o Semestre Europeu; 
sublinha que é essencial medir o status quo e os progressos para a elaboração de 
políticas com base em factos comprovados e que tal garantiria igualmente que os 
Estados-Membros da UE fossem informados sobre os progressos e o desenvolvimento 
da política industrial a nível nacional e da UE;

3. Sublinha que a digitalização, a IA, a análise de megadados, a cibersegurança, a 
inovação e a elaboração de medidas para indústrias sustentáveis são essenciais para 
melhorar a coesão social, concretizar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e 
assegurar a competitividade da UE;

4. Salienta a importância dos trabalhadores transfronteiriços e sazonais para a prestação de 
serviços, componente essencial do esforço de recuperação económica, e apela à adoção 
de medidas destinadas a incentivar a sua mobilidade e a proteger os seus direitos 
laborais, nomeadamente mediante uma melhor aplicação da legislação em vigor;

5. Insta a Comissão a dar resposta aos problemas com que se deparam os trabalhadores 
transfronteiriços e sazonais no que se refere à aquisição de direitos sociais, devido à 
falta de portabilidade dos direitos dos trabalhadores, mediante a rápida adoção da 
revisão do Regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança social e a 
aplicação de soluções digitais coordenadas a nível dos Estados-Membros, melhorando e 
simplificando as soluções para combater todo o tipo de fraude;

6. Congratula-se com a ajuda financeira concedida pela Comissão no intuito de salvar 
postos de trabalho através do instrumento de apoio temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência (SURE), e considera que um sistema europeu 
de resseguro de desemprego pode ser um instrumento adicional para acompanhar a 
transição justa para uma economia circular, com impacto neutro no clima e digital e 
contribuir para a resiliência da economia europeia e, em particular, da indústria 
europeia; aguarda a proposta da Comissão sobre esta matéria, anunciada pela sua 
Presidente, Ursula von der Leyen;

7. Acolhe com agrado a proposta da Comissão, de 27 de maio de 2020, relativa a um 
Plano de Recuperação da União Europeia, que inclui um aumento do orçamento de 
longo prazo da UE (QFP 2021-2027) e um novo Instrumento de Recuperação da União 
Europeia de 750 mil milhões de EUR, e apela à sua rápida aprovação; salienta, neste 
contexto, a importância de investimentos sustentáveis do ponto de vista social e 
ambiental em setores industriais particularmente afetados pela crise, através do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, colocando a tónica na facilitação de políticas 
ativas de emprego, no investimento em competências e infraestruturas digitais, no 
empreendedorismo e na criação de novas empresas, especialmente em benefício das 
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PME e dos trabalhadores por conta própria, o que contribuirá para o desenvolvimento 
de uma estratégia para uma política industrial sustentável e competitiva em toda a UE;

8. Sublinha que os projetos de investigação e inovação no âmbito do programa Horizonte 
Europa e do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) são essenciais para 
ganhar ou manter a liderança mundial em setores industriais estratégicos e em relação a 
certas tecnologias de elevado valor acrescentado; recorda o impacto positivo dos 
esforços de inovação no que se refere à consecução da neutralidade climática até 2050, 
à liderança competitiva das empresas da UE e à quantidade e qualidade dos empregos;

9. Acolhe com agrado a ajuda financeira concedida pela Comissão para salvar empregos 
através do programa SURE e de outras parcerias entre serviços de emprego, parceiros 
sociais e empresas, a fim de facilitar a requalificação dos trabalhadores, em particular 
dos trabalhadores sazonais em todos os tipos de emprego no setor do turismo;

10. Considera que a política industrial da UE deve prever medidas para acelerar a inovação, 
especialmente nos domínios fundamentais da digitalização e da produção, e incluir 
estratégias que favoreçam a recuperação de empregos de qualidade e oportunidades de 
produção em toda a União, assegurando o desenvolvimento regional sustentável e 
equilibrado de todas as regiões da UE, graças ao reforço da política de coesão e dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), a fim de aumentar a 
competitividade global da UE e evitar uma dependência excessiva de fornecedores 
estrangeiros, em particular em setores estratégicos, como o dos produtos farmacêuticos 
e dos dispositivos médicos, da cibersegurança e da segurança dos dados, dos serviços 
digitais, das tecnologias estratégicas e da energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE; sublinha, neste contexto, a importância de desenvolver as 
competências dos trabalhadores destes setores; salienta, além disso, a necessidade de 
promover o investimento público e a correta utilização dos auxílios estatais, bem como 
de reforçar o investimento de capital por parte das empresas, de diversificar as cadeias 
de abastecimento mundiais e de as tornar mais sustentáveis e transparentes;

11. Reitera que o setor industrial é uma pedra angular da economia e é responsável por uma 
grande parte das exportações e dos investimentos europeus em investigação e inovação; 
sublinha o papel fundamental das PME enquanto espinha dorsal da economia europeia, 
assegurando o crescimento da indústria da UE e a consecução dos objetivos das 
transições ecológica e digital; salienta, por conseguinte, que as PME devem estar no 
centro da nova estratégia industrial e insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem 
condições favoráveis ao desenvolvimento e ao crescimento das PME, por exemplo, 
reduzindo a carga regulamentar desnecessária, facilitando o acesso a fontes de 
financiamento adequadas e apoiando o empreendedorismo, aspetos que são 
fundamentais para a inovação, a criação de emprego e a inclusão; apoia, neste contexto, 
a complementaridade entre a nova estratégia industrial e o novo plano de ação para a 
economia circular, que deverá criar até 700 000 novos empregos em toda a UE até 
2030, muitos dos quais beneficiarão, em particular, as PME;

12. Salienta a necessidade de uma forte componente social na estratégia industrial da UE e 
de uma digitalização inclusiva da indústria; insta a Comissão Europeia a assegurar 
fundos suficientes e mecanismos eficientes através do Fundo Social Europeu Mais e do 
Fundo para uma Transição Justa (JTF), entre outros; solicita que a estratégia dê resposta 
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às necessidades das regiões industriais menos avançadas do ponto de vista tecnológico, 
incluindo as que dependem fortemente dos combustíveis fósseis sólidos e as abrangidas 
pelo artigo 174.º do TFUE, e que assegure os investimentos necessários em 
infraestruturas, como a cobertura de Internet de banda larga;

13. Destaca a necessidade de pôr em evidência o risco de perda de empregos devido à 
transição industrial e a responsabilidade das autoridades no domínio da proteção social; 
insta os Estados-Membros a garantirem salários adequados e apoio aos trabalhadores 
nesta transição, colocando a tónica na empregabilidade e no bem-estar, e a ponderarem 
a adoção de um leque mais alargado de medidas de proteção social, tais como regimes 
nacionais de rendimento mínimo garantido, subsídios de desemprego, subsídios de 
apoio à família, subsídios para aquecimento, pensões adequadas, bolsas de estudo para 
estudantes, pagamento de estágios e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar 
um nível de vida digno;

14. Sublinha que o investimento no domínio da saúde e da segurança no trabalho contribui 
para prevenir as doenças relacionadas com o trabalho, os acidentes e a tensão física e 
psicossocial nociva e tem um efeito positivo tangível na economia, contribuindo para 
um melhor desempenho e para uma carreira profissional sustentável; recorda que, 
segundo a Comissão, um euro despendido em saúde e segurança no trabalho produz um 
retorno de, pelo menos, dois euros; salienta que a saúde e a segurança no trabalho 
também devem ser uma prioridade da nova estratégia industrial para a Europa;

15. Acolhe com agrado o aumento de recursos afetados ao FTJ, tendo em conta que, até 
2030, se podem perder 160 000 empregos no setor da extração do carvão no âmbito do 
processo de transição industrial a longo prazo, ao passo que outros setores, como os 
setores com utilização intensiva de energia ou o setor automóvel, serão também 
confrontados com profundas mudanças estruturais;

16. Insta a Comissão a examinar de perto o impacto da dependência da Europa das 
importações de países terceiros, nomeadamente a China e outros países onde o Estado 
exerce uma grande influência no mercado, o que tem consequências injustas para as 
empresas e os trabalhadores da UE;

17. Saúda a abordagem adaptada às necessidades que a Comissão adotará aquando da 
conceção de programas ao abrigo da estratégia industrial; solicita que esta abordagem 
faça parte de uma perspetiva realista que tenha em conta as necessidades efetivas de 
cada ecossistema;

18. Insiste em que, para proteger os empregos na Europa, é necessário reformar o direito da 
concorrência da UE, velando por que a UE se mantenha aberta e atrativa ao 
investimento estrangeiro no quadro do Estado de direito e das normas da UE;

19. Salienta que a capacidade de atrair, recrutar e manter uma mão de obra qualificada é 
essencial para uma indústria da UE competitiva e sustentável; considera que políticas 
ativas do mercado de trabalho, a educação e a formação em setores orientados para o 
futuro, condições de emprego e de trabalho condignas, serviços de acolhimento de 
crianças acessíveis e economicamente comportáveis, qualificações e competências, em 
particular no que diz respeito ao ensino e à formação profissionais (EFP) e às 
competências digitais, são essenciais para colmatar a atual e futura escassez de pessoal 
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qualificado e para apoiar a transição para padrões de produção e de prestação de 
serviços sustentáveis; entende que o investimento na aprendizagem individualizada ao 
longo da vida, no empreendedorismo, incluindo a nível de cooperativas e empresas 
sociais, na literacia digital e nos recursos humanos é importante para garantir a melhoria 
de competências e a requalificação rápidas e eficazes dos trabalhadores e dos candidatos 
a emprego, criando uma mão de obra forte e resiliente, e deve fazer parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da nova estratégia industrial, o Pacto Ecológico 
Europeu e a esperada atualização da Agenda de Competências para a Europa, 
centrando-se em medidas concretas e estratégias coordenadas para adultos, a fim de 
permitir que melhorem as suas competências e qualificações em resposta a novos 
requisitos, exigências e transições no mercado de trabalho;

20. Reconhece que a escassez e a inadequação de competências estão entre os maiores 
desafios que as empresas enfrentam hoje em dia, dado que dificultam a produção e o 
crescimento, e salienta que as competências devem corresponder às necessidades do 
mercado de trabalho; considera que os parceiros sociais têm um papel fundamental a 
desempenhar na identificação de futuros défices e insuficiências de competências e no 
desenvolvimento de programas de ensino e formação, incluindo a formação em 
contexto laboral, e insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem o planeamento 
estratégico integrado e a melhoria da cooperação, bem como a promoverem o 
intercâmbio de informações entre todos os intervenientes relevantes, incluindo os 
prestadores de EFP, polos industriais, universidades, serviços públicos de emprego, 
empresas, sindicatos e órgãos do poder local e regional, concedendo especial atenção às 
novas competências necessárias para novas profissões e setores; destaca, neste contexto, 
a importância de estruturas de apoio, tais como as redes de PME, as agências de 
desenvolvimento regional, os polos de inovação e o aconselhamento para a constituição 
de empresas, tendo em vista a criação de cadeias de valor industriais locais e regionais; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem a mobilidade laboral e a 
garantirem a portabilidade e o pleno reconhecimento das competências e qualificações 
profissionais, bem como a proteção efetiva dos direitos em matéria de segurança social 
dos trabalhadores móveis na UE, e a elaborarem políticas para atrair investigadores, 
estudantes de elevado desempenho e trabalhadores qualificados de países terceiros;

21. Salienta que o desenvolvimento das tecnologias de IA oferece tanto oportunidades 
como desafios para o mercado de trabalho e a indústria da UE no futuro; assinala que a 
UE tem potencial para se tornar líder mundial na promoção de uma abordagem 
socialmente responsável desta tecnologia e da sua utilização; insta a Comissão a 
trabalhar em estreita colaboração com os Estados-Membros, os parceiros sociais e 
outras partes interessadas pertinentes para dar respostas adequadas às alterações 
setoriais que exijam um programa adequado de requalificação dos trabalhadores, bem 
como para a elaboração, a aplicação e o cumprimento de normas europeias em matéria 
de ética e segurança no domínio da IA; sublinha que, para reforçar o mercado único, é 
necessário ter em conta as eventuais reações da sociedade e desenvolver conceitos e 
ideias suscetíveis de superar estes desafios, designadamente eventuais aspetos fiscais 
relacionados com empregos substituídos pela robótica;

22. Insta a União e os Estados-Membros a respeitarem e a darem mais força aos parceiros 
sociais, a alargarem a cobertura da negociação coletiva e a tomarem medidas para 
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promover uma densa rede de associações sindicais e patronais, a fim de assegurar que o 
setor industrial seja democrático, inclusivo e socialmente justo; sublinha que um 
diálogo social eficaz é um instrumento essencial para assegurar uma transição 
democrática, inclusiva e justa no setor industrial; considera que a cooperação conjunta 
entre a União, os Estados-Membros, os parceiros sociais e as organizações 
representativas da sociedade civil cria um ambiente propício ao crescimento da indústria 
europeia e que a nova estratégia industrial deve refletir as tradições da economia social 
de mercado da UE e incluir plenamente os parceiros sociais através de um quadro de 
governação forte; salienta que o diálogo social contribui tanto para a competitividade 
económica como para a coesão social; apela a um maior reforço do diálogo social em 
toda a Europa a fim de equilibrar as relações laborais e promover a negociação coletiva; 
salienta que, para funcionar democraticamente, qualquer estratégia industrial deve 
colocar os trabalhadores, os seus representantes e os sindicatos no centro da sua ação; 
exorta a Comissão a incluí-los ao longo do processo;

23. Salienta a necessidade de uma integração mais célere dos jovens aprendizes no mercado 
de trabalho através de estágios remunerados de elevada qualidade; insta os Estados-
Membros a promoverem uma cultura de EFP desde o ensino primário, que valorize as 
profissões e apresente o EFP como um percurso educativo desejável e previsível;

24. Destaca o papel que a acessibilidade das atividades de aprendizagem desempenha na 
criação de uma cultura de aprendizagem ao longo da vida; insta a Comissão a 
desenvolver e a incentivar mais oportunidades de acesso a atividades de aprendizagem 
ao longo da vida, tais como programas universitários para adultos e pessoas idosas, 
centros públicos de aprendizagem, cupões para atividades de aprendizagem, cursos em 
linha abertos a todos, aumento do financiamento em prol das organizações da sociedade 
civil no domínio da educação, bem como fundos e atividades para a mudança de 
carreira;

25. Acolhe com agrado o trabalho desenvolvido pela Fundação Europeia para a Formação 
(ETF), em particular no domínio da formação profissional, para promover a mobilidade 
e ajudar os países parceiros a efetuar a sua transição e a desenvolver o seu capital 
humano através da reforma dos respetivos sistemas de ensino e formação e do mercado 
de trabalho; apela a uma maior cooperação em termos de conhecimentos, partilha de 
informações e melhores práticas entre o Cedefop, o Eurofound, o SEAE e a Comissão;

26. Considera que a recente pandemia sublinhou a importância das soluções digitais e 
respeitadoras do ambiente, em especial o teletrabalho, e a necessidade de adotar normas 
mínimas comuns a nível europeu para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores 
e assegurar a participação dos parceiros sociais; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades, como um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas pelas deslocações diárias e a melhoria das 
oportunidades de emprego para as pessoas com deficiência, prestadores de cuidados, 
jovens e pessoas que vivem em regiões remotas, embora reconheça que existem riscos 
relacionados com o fosso social, profissional e digital; solicita à Comissão que 
proponha um quadro legislativo para regulamentar as condições de teletrabalho em toda 
a UE e assegurar condições de trabalho e de emprego condignas na economia digital;

27. Insta a Comissão a propor uma atualização ambiciosa do plano de ação europeu para a 
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educação digital, que democratize o ensino à distância, incluindo a aprendizagem ao 
longo a vida, e o ensino não formal, assegure um melhor financiamento para tornar as 
competências digitais uma prioridade absoluta e reforce a cooperação entre os Estados-
Membros; insta a Comissão Europeia a avaliar o importante papel e o potencial do 
teletrabalho e da aprendizagem em linha nos setores público e privado, sem deixar 
ninguém para trás;

28. Salienta que a política climática deve ser levada a cabo de modo a apoiar as novas 
tecnologias, os investimentos e a inovação e, por conseguinte, a criação de emprego; 
sublinha que, embora a transição ecológica tenha potencial para criar novos empregos 
ecológicos, quaisquer planos de descarbonização das indústrias europeias devem ser 
acompanhados de um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras que seja compatível com a OMC e complementar das medidas existentes de 
combate às fugas de carbono;

29. Insta os Estados-Membros a garantirem quadros eficazes em matéria de reestruturação 
preventiva e de concessão de uma segunda oportunidade para permitir que os devedores 
honestos que se encontrem em dificuldades financeiras recuperem a sua viabilidade e 
evitem a insolvência, sem os desencorajar de testar novas ideias;

30. Salienta que o equilíbrio de género e a igualdade entre homens e mulheres devem ser 
princípios fundamentais da estratégia industrial da UE; exorta a Comissão a integrar a 
perspetiva de género na sua estratégia em matéria de política industrial, nomeadamente 
nas medidas destinadas a fazer face às transformações digital e ecológica, e a aumentar 
a participação das mulheres na economia digital, no empreendedorismo, bem como no 
ensino e no emprego nos setores da ciência, tecnologia, engenharia e matemática 
(CTEM) e das tecnologias da informação e comunicação (TIC), a fim de eliminar 
qualquer fosso industrial e digital entre homens e mulheres; insta a União, os Estados-
Membros e os parceiros sociais a eliminarem a discriminação salarial baseada na idade 
ou no género no setor industrial, e a assegurarem, em consonância com a legislação e a 
prática nacionais, que todos os trabalhadores tenham direito a salários adequados, quer 
através de acordos coletivos quer através de salários mínimos legais; exorta os Estados-
Membros a desbloquearem finalmente a proposta de Diretiva Mulheres nos Conselhos 
de Administração de 2012, a fim de aumentarem a proporção de mulheres em cargos de 
gestão;

31. Insta a Comissão a velar por que a Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020 
aborde e promova a inclusão das pessoas com deficiência nos setores industriais e nos 
locais de trabalho, bem como na sociedade em geral, combatendo a discriminação, 
fomentando a solidariedade e garantindo a acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais, educativas e sociais e do desenvolvimento de tecnologias de 
assistência digital; exorta o setor industrial a dar plena aplicação ao princípio do 
desenho universal, a fim de fazer da total acessibilidade um princípio desde a fase de 
conceção, e a dialogar com as organizações que representam as pessoas com 
deficiência;

32. Salienta que a União e os Estados-Membros devem unir-se para promover a posição da 
indústria europeia no mundo, criando uma ampla base industrial competitiva que seja 
consentânea com o objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050; sublinha, 
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neste contexto, que a criação de empregos de qualidade, a proteção social, o bom 
funcionamento dos serviços públicos e o Estado de direito desempenham um papel 
importante na prosperidade das atividades industriais;

33. Insta a União e os Estados-Membros a assegurarem, no contexto da política industrial 
europeia, que o apoio financeiro e os subsídios sejam concedidos apenas a empresas que 
respeitem os acordos coletivos aplicáveis; sublinha, além disso, que a assistência de 
emergência na sequência de uma situação de crise, como a causada pela COVID-19, 
deve ser prestada unicamente a empresas que se abstenham de readquirir ações, pagar 
dividendos a acionistas e atribuir bónus a executivos e que não se encontrem registadas 
em paraísos fiscais.
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