
AM\1207099PT.docx PE653.758v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2020/2076(INI)

17.6.2020

ALTERAÇÕES
1 - 174
Projeto de parecer
Jordi Cañas
(PE652.607v01-00)

Uma nova estratégia industrial para a Europa
opções para aumentar a qualidade e a produção (2020/2076(INI))



PE653.758v01-00 2/93 AM\1207099PT.docx

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1207099PT.docx 3/93 PE653.758v01-00

PT

Alteração 1
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção, apesar de, com base nos 
dados do Eurostat relativos ao nível de 
escolaridade, as mulheres já atingiram em 
2013 a meta de referência da estratégia 
Europa 2020, com uma percentagem de 
40,1 % das mulheres a terem concluído o 
nível de em ensino superior, e apesar de, 
em 2019, na faixa etária dos 20 aos 24 
anos, 86,2 % das mulheres terem 
concluído, no mínimo, o ensino 
secundário, apesar de apenas 81 % dos 
homens o terem feito;

Or. en

Alteração 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que a Europa 
precisa de uma estratégia para o setor 
industrial que seja ambientalmente 
sustentável e eficaz em termos sociais, que 
dá prioridade ao desenvolvimento 
equitativo; que o setor industrial da UE 
emprega atualmente cerca de 35 milhões 
de pessoas e é responsável por mais de 80 
% das exportações; que as mulheres 
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continuam a estar sub-representadas nos 
diferentes ramos e profissões da indústria, 
bem como em cargos de direção;

Or. en

Alteração 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas, gera vários milhões de 
empregos relacionados com o setor 
industrial e é responsável por mais de 80 
% das exportações, e tem um papel 
dominante na colocação de investimentos 
diretos estrangeiros; que as mulheres 
continuam a estar sub-representadas nos 
diferentes ramos e profissões da indústria, 
bem como em cargos de direção;

Or. en

Alteração 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
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cargos de direção; cargos de direção, estando mais 
frequentemente empregadas em setores 
ou sub-setores industriais de menor valor;

Or. en

Alteração 5
Loucas Fourlas

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; 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; que 
ainda falta alcançar a mobilidade social 
ideal;

Or. en

Alteração 6
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que o setor 
industrial da UE tem uma enorme pegada 
ambiental; que as mulheres continuam a 
estar sub-representadas nos diferentes 
ramos e profissões da indústria, bem como 
em cargos de direção;
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Or. en

Alteração 7
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que a 
percentagem de mulheres nos diferentes 
ramos é inferior à percentagem de 
homens, desde no ensino e na formação, 
até em profissões da indústria, bem como 
em cargos de direção;

Or. en

Alteração 8
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; que as 
mulheres continuam a estar 
sub-representadas nos diferentes ramos e 
profissões da indústria, bem como em 
cargos de direção;

A. Considerando que o setor industrial 
da UE emprega atualmente cerca de 35 
milhões de pessoas e é responsável por 
mais de 80 % das exportações; 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;

Or. en

Alteração 9
Sara Skyttedal
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Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que os ambiciosos 
acordos comerciais são um requisito 
prévio para a criação de emprego na UE; 
reconhece que os riscos da crise de 
coronavírus, conducentes a um maior 
nacionalismo e protecionismo económico, 
bem como o desafio de um comércio livre 
baseado em regras e das cadeias de valor 
global são ainda maiores com a 
renacionalização da produção e que a 
quebra das cadeias de valor global 
constitui uma ameaça para a 
competitividade e empregos de qualidade 
na Europa; para o efeito, insta as partes 
interessadas a diversificarem as suas 
cadeias de abastecimento, a fim de reduzir 
a vulnerabilidade;

Or. en

Alteração 10
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que as PME 
representa 99 % de todas as empresas 
europeias, mas apenas 17 % têm sido 
bem-sucedidas na integração de 
tecnologias digitais nas suas empresas; 
que 70 % das empresas comunicam que o 
acesso a talentos é um obstáculo ao 
investimento em toda a UE;

Or. en
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Alteração 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que existem na 
Europa países com uma forte e antiga 
tradição industrial e, por conseguinte, 
está apta a passar por uma transição 
dupla eficiente assente na economia 
social e nos valores da UE;

Or. en

Alteração 12
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e  neutra em 
termos de emissões de carbono;

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir em todos os 
setores e empresas como resposta aos 
desafios sociais e ambientais, tais como o 
desemprego, o envelhecimento, a 
mobilidade, as alterações climáticas e a 
biodiversidade, para a criação de empregos 
mais ecológicos e mais decentes e para a 
consecução de um mercado de trabalho 
inclusivo e equilibrado, para acompanhar 
uma transição justa e equitativa, até 2040, 
para uma economia digital e integralmente 
assente nas energias renováveis, 
altamente eficiente em termos de recursos 
e energia, circular e com impacto neutro 
no clima;

Or. en
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Alteração 13
Jordi Cañas

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e neutra em 
termos de emissões de carbono;

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a dupla 
transição para uma indústria digital e 
neutra em termos de emissões de carbono; 
que a execução do Pacto Ecológico e da 
Estratégia Digital deve promover o 
crescimento sustentável rumo a um setor 
industrial mais ecológico e circular e para 
a criação de novas oportunidades de 
emprego;

Or. en

Alteração 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e neutra em 
termos de emissões de carbono;

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve garantir a qualidade 
dos empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado que beneficie as pessoas, que 
acompanhe a transição para uma indústria 
digital e neutra em termos de emissões de 
carbono; que a estratégia industrial da UE 
deve servir de promotores da coesão social 
e, deste modo, contribuir combater o 
«dumping social»;

Or. en
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Alteração 15
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e neutra em 
termos de emissões de carbono;

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve reforçar o papel das 
PME como pilar da economia europeia, 
que esta estratégia deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e neutra em 
termos de emissões de carbono;

Or. en

Alteração 16
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e neutra em 
termos de emissões de carbono;

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos, totalmente inclusivos, e para a 
consecução de um mercado de trabalho 
inclusivo e equilibrado, em que também as 
pessoas com deficiência possam 
trabalhar, que acompanhe a transição para 
uma indústria digital e neutra em termos de 
emissões de carbono;

Or. en
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Alteração 17
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital e neutra em 
termos de emissões de carbono;

B. Considerando que a estratégia 
industrial da UE deve servir de veículo 
para a criação de mais e melhores 
empregos e para a consecução de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
equilibrado, que acompanhe a transição 
para uma indústria digital;

Or. en

Alteração 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que o foco há muito 
existente na competitividade e nas 
abordagens baseadas no mercado se 
revelou incapaz de resolver as 
divergências entre os Estados-Membros e 
as regiões, provocando a perda de 
inúmeros empregos e reforçando a 
desindustrialização de regiões completas; 
que apenas uma forte estratégia industrial 
pública pode garantir um verdadeiro 
desenvolvimento industrial equitativo, 
sustentável e justo, incluindo emprego de 
alta qualidade, e objetivos ambientais e 
sociais ambiciosos;

Or. en
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Alteração 19
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial, ao mesmo tempo 
que asseguram um elevado nível de 
cibersegurança e o pleno respeito pelos 
direitos fundamentais se conduzir a 
qualquer forma de discriminação ou 
exclusão, são cruciais para todos os setores 
da indústria alcançarem uma transição 
industrial ecológica que aumenta a 
competitividade, enquanto apoiam a 
sustentabilidade, reduzem a dependência 
da Europa de importações de energia e de 
recursos e criam oportunidades de 
emprego e geram prosperidade económica 
e o bem-estar de todos;

Or. en

Alteração 20
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica, com base numa 
abordagem ventrada no ser humano para 
o seu desenvolvimento, implementação e 
uso; que para aproveitar plenamente o 
potencial da inteligência artificial, deve 
ser tida em especial atenção a dignidade 
do ser humano;
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Or. en

Alteração 21
Jordi Cañas

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial, bem como a sua 
promoção de modo inclusivo, seguro e 
neutro são cruciais para todos os setores da 
indústria, uma vez que aumentam a 
competitividade, criam oportunidades de 
emprego e geram prosperidade económica;

Or. en

Alteração 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial, de acordo com os 
princípios do Pacto Ecológico e os ODS, 
são cruciais para todos os setores da 
indústria, uma vez que aumentam a 
competitividade, criam oportunidades de 
emprego e geram prosperidade económica;

Or. en

Alteração 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
Considerando C
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Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria;

Or. en

Alteração 24
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

C. Considerando que a digitalização, 
os robôs colaborativos, as fábricas 
inteligentes e a inteligência artificial são 
cruciais para todos os setores da indústria, 
uma vez que aumentam a competitividade, 
criam oportunidades de emprego e geram 
prosperidade económica;

Or. en

Alteração 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego e geram 

C. Considerando que a digitalização e 
a inteligência artificial são cruciais para 
todos os setores da indústria, uma vez que 
aumentam a competitividade, criam 
oportunidades de emprego de qualidade e 
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prosperidade económica; geram prosperidade económica;

Or. en

Alteração 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) é uma tecnologia 
estratégica e que deverá beneficiar os 
cidadãos e a sociedade, melhorando a 
qualidade de vida, criando novas 
oportunidades de emprego e modelos 
empresariais mais sustentáveis;

Or. en

Alteração 27
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando a importância do 
investimento para a investigação em 
inovação, a fim de impulsionar a 
competitividade e a produtividade do setor 
industrial europeu; 

Or. en

Alteração 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que uma abordagem 
europeia à inteligência artificial deve 
abordar, prioritariamente, os aspetos 
éticos e os dilemas associados à IA, para 
assegurar que se centra no ser humano, 
reforça o bem-estar humano, uma 
sensação de segurança, o bem-estar da 
sociedade e do ambiente, e respeitando 
plenamente os direitos e os valores 
fundamentais da UE;

Or. en

Alteração 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando C-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-C. Considerando que o pleno 
potencial da IA só pode ser explorado se 
os utilizadores estiverem cientes dos 
eventuais benefícios e problemas que esta 
tecnologia acarreta; que é necessário 
integrar este problema no processo 
educativo, incluindo em termos de 
combate à exclusão social, e efetuar 
campanhas de informação à escala 
europeia com uma representatividade 
precisa de todos os aspetos de 
desenvolvimento da IA;

Or. en

Alteração 30
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando D
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Projeto de parecer Alteração

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE;

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE, e que a mão de obra pouco 
qualificada se encontra especialmente 
vulnerável à era digital, pelo que a 
literacia digital é um ativo essencial;

Or. en

Alteração 31
Loucas Fourlas

Projeto de parecer
Considerando D

Projeto de parecer Alteração

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE;

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE; que determinados grupos 
sociais não podem prosseguir a sua rotina 
profissional;

Or. en

Alteração 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
Considerando D
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Projeto de parecer Alteração

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE;

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE; que o Pacto Ecológico 
Europeu deve ser revisto com caráter 
prioritário;

Or. en

Alteração 33
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
Considerando D

Projeto de parecer Alteração

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, 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 % em 
toda a UE;

D. Considerando que a pandemia de 
COVID-19 trouxe desafios sem 
precedentes para a indústria da UE, bem 
como para as pessoas que vivem e 
trabalham na UE, 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 % em toda a UE;

Or. en

Alteração 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Projeto de parecer
Considerando D-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

D-A. Considerando que, de acordo com 
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o relatório sobre o futuro do emprego do 
Fórum Económico Mundial, 65 % das 
crianças que entram hoje para o ensino 
primário acabarão por trabalhar em 
empregos completamente novos que não 
existem ainda nos dias de hoje; que os 
sistemas de ensino têm de ser colocados 
numa posição de conferir os 
conhecimentos e as competências 
universais necessários para esta nova 
forma de carreiras;

Or. en

Alteração 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
Considerando D-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

D-A. Considerando que em vários 
setores em que os trabalhadores e os 
sindicatos foram capazes de determinar as 
decisões de produção durante a pandemia 
de COVID-19 foi observada uma rápida 
reconversão do fabrico para produtos 
médicos;

Or. en

Alteração 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
Considerando D-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

D-A. Considerando o desemprego em 
larga escala durante a pandemia de 
COVID-19 afetou, em particular, os 
trabalhadores sazonais e os que se 
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encontravam em situação vulnerável;

Or. en

Alteração 37
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando E

Projeto de parecer Alteração

E. Considerando que o diálogo social 
e a cooperação permanente entre os 
parceiros sociais são essenciais para uma 
política industrial sólida, que vise a 
consecução de uma sociedade mais justa 
para todos e reduza o risco de deixar 
alguém para trás;

E. Considerando que o diálogo social 
e a cooperação permanente entre os 
parceiros sociais, as organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência e as partes interessadas do 
setor industrial são essenciais para uma 
política industrial sólida, que vise a 
consecução de uma sociedade mais justa 
para todos e reduza o risco de deixar 
alguém para trás;

Or. en

Alteração 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projeto de parecer
Considerando E

Projeto de parecer Alteração

E. Considerando que o diálogo social 
e a cooperação permanente entre os 
parceiros sociais são essenciais para uma 
política industrial sólida, que vise a 
consecução de uma sociedade mais justa 
para todos e reduza o risco de deixar 
alguém para trás;

E. Considerando que o diálogo social 
e a negociação coletiva são essenciais para 
uma política industrial sólida, que vise a 
melhoria das condições de trabalho e dos 
termos do emprego;

Or. en
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Alteração 39
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
Considerando E

Projeto de parecer Alteração

E. Considerando que o diálogo social 
e a cooperação permanente entre os 
parceiros sociais são essenciais para uma 
política industrial sólida, que vise a 
consecução de uma sociedade mais justa 
para todos e reduza o risco de deixar 
alguém para trás;

E. Considerando que o diálogo social 
e a cooperação permanente entre os 
parceiros sociais são essenciais para uma 
política industrial sólida, que vise a 
consecução da transição para uma 
sociedade mais justa e ecológica que não 
deixa ninguém para trás;

Or. en

Alteração 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projeto de parecer
Considerando E-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-A. Considerando as estatísticas do 
Eurostat1-A mostram que cerca de metade 
dos europeus, no grupo etário dos 25 aos 
64 anos, não pretende participar em 
ensino e formação, com 77,8 % deles a 
considerarem não precisarem de mais 
ensino ou formação, tornando-se assim 
vulneráveis a choques e desconhecedores 
das alterações às funções e dos percursos 
profissionais que podem vir a ter no 
futuro;
__________________
1-A 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en
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Alteração 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
Considerando E-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-A. Considerando que um modelo de 
produção equitativo e sustentável deve 
colocar os trabalhadores, os seus 
representantes e os sindicatos, bem como 
os interesses dos trabalhadores e a 
experiência há muito existente no seu 
núcleo central para assegurar que se 
orienta para as necessidades básicas da 
sociedade.

Or. en

Alteração 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando E-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-A. Considerando que os parceiros 
sociais deverão ser incentivados a 
negociar e celebrar acordos coletivos em 
matérias que lhes digam respeito, no 
pleno respeito da sua autonomia e do 
direito de ação coletiva.

Or. en

Alteração 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Projeto de parecer
Considerando E-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-A. Considerando que a COVID-19 
teve um enorme impacto na organização 
do trabalho e dos empregos, e aumenta a 
necessidade de uma nova estratégia 
industrial;

Or. en

Alteração 44
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando E-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-A. Considerando que 99 % das 
empresas na UE são PME, representando 
cerca de 50 % do PIB da UE e 
empregando mais de 100 milhões de 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 45
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
Considerando E-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-A. Considerando que o crescimento 
económico acompanha as melhores 
condições de vida e sociais e as boas 
condições de trabalho;

Or. en
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Alteração 46
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando E-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

E-B. Considerando que a estratégia 
industrial para o pós-2020 devem se 
basear em ecossistemas industriais que 
englobam todos os intervenientes das 
cadeias de valor industrial, desde as 
grandes empresas até às PME e empresas 
de menor dimensão;

Or. en

Alteração 47
Anne Sander

Projeto de parecer
Considerando E-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

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

Or. en

Alteração 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 1. Sublinha que a política industrial da 
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UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a 
fim de favorecer condições de trabalho 
justas e a igualdade de oportunidades, bem 
como o acesso a mercados de trabalho e a 
sistemas de proteção social eficientes;

UE carece de uma forte dimensão social e 
ambiental e deve ser conforme ao Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais para fazer 
face, de forma eficaz, às consequências 
sociais das mudanças estruturais e 
contribuir para a aplicação dos seus 
princípios, tendo em conta as condições de 
trabalho e de emprego decentes, a 
igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes para todos; 
lembra que o emprego de qualidade, a 
proteção social e o bom funcionamento 
dos serviços públicos são uma condição 
prévia para atividades industriais 
dinâmicas;

Or. en

Alteração 49
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes; insta o setor 
industrial a aplicar na íntegra a conceção 
para todos os princípios para tornar 
totalmente acessível um princípio desde a 
fase da conceção;

Or. en
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Alteração 50
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser articulada com os objetivos 
do Pacto Ecológico, os princípios e a meta 
de 1,5 ºC do Acordo de Paris e com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e fazer face, 
de forma eficaz, às consequências sociais 
das mudanças estruturais e à necessidade 
de continuar a aplicar os seus princípios, a 
fim de favorecer condições de trabalho 
justas e decentes e a igualdade de 
oportunidades para todos, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

Or. en

Alteração 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes; salienta a 
necessidade urgente de diversificar as 
cadeias mundiais de abastecimento, 
tornando-as mais sustentáveis e 
transparentes.
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Or. en

Alteração 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser, no mínimo, conforme ao 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais à Carta 
Social Europeia e fazer face a todas as 
consequências sociais das mudanças 
estruturais e à necessidade de continuar a 
aplicar os seus princípios, a fim de 
favorecer boas condições de trabalho justas 
e equitativas, emprego de qualidade e a 
igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

Or. en

Alteração 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a 
fim de favorecer condições de trabalho 
justas e a igualdade de oportunidades, bem 
como o acesso a mercados de trabalho e a 
sistemas de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a nova política 
industrial deve favorecer condições de 
trabalho justas e a igualdade de 
oportunidades e ter em conta o 
significativo valor acrescentado que o 
setor industrial traz para os mercados de 
trabalho e sistemas de proteção social 
eficientes, bem como o seu papel crucial 
como fator de prosperidade e igualdade;
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Or. en

Alteração 54
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas e 
a igualdade de oportunidades, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a fim 
de favorecer condições de trabalho justas, a 
igualdade de oportunidades, incluindo de 
pessoas com deficiências, bem como o 
acesso a mercados de trabalho e a sistemas 
de proteção social eficientes;

Or. en

Alteração 55
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a 
fim de favorecer condições de trabalho 
justas e a igualdade de oportunidades, bem 
como o acesso a mercados de trabalho e a 
sistemas de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
contribuir para alcançar os seus 
princípios, a fim de favorecer condições de 
trabalho justas e a igualdade de 
oportunidades, bem como o acesso a 
mercados de trabalho e a sistemas de 
proteção social eficientes;

Or. en
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Alteração 56
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme ao Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais das 
mudanças estruturais e à necessidade de 
continuar a aplicar os seus princípios, a 
fim de favorecer condições de trabalho 
justas e a igualdade de oportunidades, 
bem como o acesso a mercados de trabalho 
e a sistemas de proteção social eficientes;

1. Sublinha que a política industrial da 
UE deve ser conforme com as nossas 
normas sociais e fazer face, de forma 
eficaz, às consequências sociais e 
económicas das mudanças estruturais, a 
fim de favorecer condições de trabalho 
justas e um ambiente propício às 
empresas, bem como o acesso a mercados 
de trabalho, a sistemas de proteção social 
eficientes e a formação profissional;

Or. en

Alteração 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Insta a União e os Estados-Membros a 
respeitarem e a reforçarem os parceiros 
sociais, a alargarem a abrangência da 
negociação coletiva e a tomarem medidas 
para promover uma elevada densidade de 
sindicatos e de associações de 
trabalhadores, para assegurar um setor 
industrial democrático, inclusivo e 
socialmente justo; sublinha que um 
diálogo social e uma negociação coletiva 
eficientes são ferramentas fundamentais 
para moldar as condições de trabalho; 
considera que a cooperação conjunta 
entre a União, os Estados-Membros, os 
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parceiros sociais e os representantes de 
organizações da sociedade civil cria um 
ambiente adequado para o crescimento do 
setor industrial europeu; salienta que o 
diálogo social contribui para a 
competitividade económica e a coesão 
social; apela a um maior reforço do 
diálogo social em toda a Europa para 
equilibrar as relações industriais e 
promover a negociação coletiva;

Or. en

Alteração 58
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Regista que a recomendação 
específica por país deve compreender 
ações e questões pertinentes para a 
política industrial (UE) no Semestre 
Europeu; sublinha que medir o status quo 
e os progressos é crucial para a futura 
tomada de decisões baseada em dados, o 
que garantiria igualmente as informações 
pra os Estados-Membros da UE em 
termos de progressos e de 
desenvolvimento da política nacional a 
nível nacional e da UE;

Or. en

Alteração 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que as políticas do setor 
industrial e de emprego são uma 
competência primordial dos 
Estados-Membros e que compete a estes 
elaborar uma estratégia adequada para o 
setor industrial e reforçar o intercâmbio 
de informações e as boas práticas para 
alcançar um impacto positivo nas 
condições de trabalho e nos direitos dos 
trabalhadores, bem como evitar o 
«dumping» salarial e social;

Or. en

Alteração 60
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Reconhece que uma transição 
para um setor industrial neutro em termos 
de emissões de carbono prejudicará 
determinados setores e que ocorrerão 
falhas ao longo do percurso, causando o 
encerramento de empresas e o aumento 
do desemprego; por conseguinte, pede à 
Comissão e aos Estados-Membros que 
não forcem uma mudança industrial e 
adiem os seus objetivos em consonância 
com os desenvolvimentos tecnológicos;

Or. en

Alteração 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que uma estratégia 
industrial deve colocar os trabalhadores, 
os seus representantes e os sindicatos, 
bem como os interesses dos trabalhadores 
e a experiência há muito existente no seu 
núcleo central para assegurar um 
funcionamento democrático; insta a 
Comissão incluir plenamente os 
trabalhadores, os seus representantes e os 
sindicatos em todas as fases do processo;

Or. en

Alteração 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que a digitalização, a 
inteligência artificial, a análise de 
megadados, a cibersegurança, a inovação 
e o desenvolvimento de medidas para 
setores sustentáveis são essenciais para a 
criação de uma melhor coesão social, 
concretizar os objetivos do pacto ecológico 
europeu e assegurar a competitividade da 
UE.

Or. en

Alteração 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Insiste na importância dos 
trabalhadores transfronteiriços e sazonais 
para a prestação de serviços como 
componente essencial do esforço de 
recuperação económica, pelo que solicita 
a adoção de medidas destinadas a 
incentivar a sua mobilidade e a proteger 
os seus direitos laborais, nomeadamente 
uma melhor aplicação da legislação em 
vigor;

Or. en

Alteração 64
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que as PME devem estar 
no centro da nova estratégia industrial na 
qualidade de promotores do 
empreendedorismo e do emprego na UE.

Or. en

Alteração 65
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Enfatiza a necessidade de as 
tradições do mercado social da UE se 
refletirem na estratégia industrial;

Or. en
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Alteração 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1 -B. Exorta a Comissão Europeia a 
fazer face aos problemas dos 
trabalhadores transfronteiras e sazonais 
na aquisição dos respetivos direitos 
sociais, devido à inexistência de 
portabilidade de direitos para os 
trabalhadores, através de uma célere 
adoção da revisão do regulamento relativo 
à coordenação da segurança social e da 
aplicação de soluções digitais 
coordenadas ao nível dos 
Estados-Membros, reforçando e 
simplificando ao mesmo tempo as 
soluções de combate a qualquer tipo de 
fraude;

Or. en

Alteração 67
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1 -B. Insta a Comissão a aplicar um 
forte quadro de governação, que inclua os 
parceiros sociais e um fórum industrial 
para apoiar a Comissão numa execução 
bem-sucedida da estratégia industrial, um 
ponto de progresso permanente no 
Conselho (Competitividade) e no 
Parlamento Europeu, bem como alianças 
industriais entre o setor e os 
Estados-Membros;
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Or. en

Alteração 68
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

Suprimido

Or. en

Alteração 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

Suprimido

Or. en

Alteração 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

Suprimido

Or. en

Alteração 71
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a transição 
justa para uma economia integralmente 
assente nas energias renováveis, 
altamente eficiente em termos de recursos 
e energia, circular e com impacto neutro 
no clima e digital;

Or. en

Alteração 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental nos países da UEM para 
acompanhar a dupla transição ecológica e 
digital;
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Or. en

Alteração 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

2. Regista que um sistema europeu 
permanente de resseguro de desemprego 
poderia acompanhar a dupla transição 
ecológica e digital;

Or. en

Alteração 74
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

2. Salienta que é necessário que a 
Comissão Europeia continue a 
desenvolver ferramentas para acompanhar 
a dupla transição ecológica e digital;

Or. en

Alteração 75
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 2. Salienta que é necessário adotar o 
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sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

sistema europeu de resseguro de 
desemprego como instrumento temporário 
que deve estar em linha com a transição 
ambiental e digital;

Or. en

Alteração 76
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que é necessário adotar o 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego como instrumento 
fundamental para acompanhar a dupla 
transição ecológica e digital;

2. Salienta que os Estados-Membros 
devem encontrar soluções adequadas para 
mitigar quaisquer consequências 
negativas da dupla transição ecológica e 
digital;

Or. en

Alteração 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Projeto de parecer
N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Insta a Comissão a apresentar, sem 
demora, uma proposta para um sistema 
europeu permanente de resseguro de 
desemprego, tal como anunciado pela 
Presidente da Comissão, Ursula von der 
Leyen, com vista a colocar implementar 
um estabilizador macroeconómico que 
contribui para a resiliência da economia 
europeia em geral e do setor industrial 
europeu em particular; considera que a 
necessidade urgente para este tipo de 
instrumento foi sublinhada tanto pela 
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crise financeira de 2008 como pela crise 
de COVID-19 em 2020;

Or. en

Alteração 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que, para ganhar ou 
manter a liderança mundial em setores 
industriais estratégico e no que respeita a 
certas tecnologias, em particular as de 
maior valor acrescentado, a Europa tem 
de fornecer recursos suficientes para 
investigação e inovação, incluindo o 
programa Horizonte Europa e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT); 
recorda as repercussões positivas dos 
esforços de inovação no que respeita à 
quantidade e em particular à qualidade de 
emprego;

Or. en

Alteração 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Acolhe com agrado a assistência 
financeira prestada pela Comissão ao 
salvar emprego através do programa 
SURE e outras parcerias entre serviços de 
emprego, parceiros sociais e empresas 
para facilitar a requalificação de 
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competências, em particular para os 
trabalhadores sazonais em todos os tipos 
de emprego do setor do turismo;

Or. en

Alteração 80
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Apela a uma célere aprovação de 
um plano de recuperação inclusivo da 
UE, que estabeleça uma estratégia 
europeia coordenada de recuperação 
pós-pandemia para os investimentos 
públicos e privados na dupla transição 
para uma economia digitalizada e neutra 
em termos de carbono.

Or. en

Alteração 81
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que os projetos de 
investigação e inovação ao abrigo do 
projeto Horizonte Europa são 
investimentos essenciais para alcançar a 
neutralidade climática em 2050, bem 
como para a liderança competitiva das 
empresas e dos trabalhadores da UE;

Or. en
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Alteração 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca que uma política de 
austeridade enfraquece tanto a procura 
interna como o investimento público e 
assim compatível com uma estratégia 
industrial ambiciosa;

Or. en

Alteração 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2 -B. Acolhe com agrado a proposta 
para um plano de recuperação da UE 
apresentado pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, que inclui um orçamento 
reforçado a longo prazo da UE (QFP 
2021-2027) e um novo instrumento de 
recuperação de 750 mil milhões de euros 
(Next Generation EU), destacando neste 
sentido a importância de investimentos em 
setores industriais particularmente 
afetados pela crise, através do mecanismo 
de recuperação e resiliência que permitirá 
o desenvolvimento de uma estratégia para 
uma política industrial sustentável e 
competitiva em toda a UE;

Or. en

Alteração 84
Jordi Cañas
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Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2 -B. Considera que todos os programas 
e instrumentos «Next Generation EU» 
têm de se centrar na intermediação de 
políticas ativas de emprego nos 
Estados-Membros da UE, em especial no 
setor industrial, bem como na promoção 
do trabalho remoto sempre que possível, 
investindo em competências digitais e 
infraestruturas digitais, em especial para 
as nossas PME e para os trabalhadores 
independentes;

Or. en

Alteração 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Salienta a necessidade de um setor 
industrial europeu baseado em 
ecossistemas que assenta na descoberta 
empresarial e investe na criação de 
empresas em fase e arranque e novas 
PME que reforçarão a especialização 
inteligente e atribuem ambição para o 
crescimento e a expansão das empresas; 
considera que o desenvolvimento de 
competências empresariais é um fator 
essencial para o reforço da resiliência, 
uma vez que várias regiões da UE ainda 
registam uma baixa taxa de sobrevivência 
das recém constituídas empresas em fase 
de arranque e PME; sublinha a 
necessidade de promover a próxima 
geração de empresários para assegurar a 
emergência de empresas de crescimento 
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rápido e unicórnios que ajudam a Europa 
a ter um impacto significativo da 
paisagem industrial a nível mundial.

Or. en

Alteração 86
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias que 
favoreçam a recuperação de empregos de 
qualidade e oportunidades de produção na 
UE, a fim de aumentar a competitividade e 
evitar uma dependência excessiva de 
fornecedores estrangeiros, em particular 
em setores estratégicos como a saúde, a 
digitalização e a energia, reforçando assim 
a autonomia estratégica da UE; salienta 
que todos os níveis do Estado devem fazer 
o máximo para reforçar a capitalização 
das empresas; sublinha ao mesmo tempo 
que o setor público te de evitar, o mais 
possível, tudo o que conduza a uma nova 
titularidade das empesas pelo Estado;

Or. en

Alteração 87
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 

3. Considera que a política industrial 
da UE deve trabalhar rumo à aceleração 
da inovação, em especial em setores 
fundamentais de digitalização e produção 
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de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

com um foco setorial específico na 
cibersegurança, devendo ao mesmo tempo 
incluir estratégias de relocalização que 
favoreçam a recuperação de empregos de 
qualidade e oportunidades de produção na 
UE, a fim de aumentar a competitividade 
mundial das economias nacionais dos 
Estados-Membros da UE e evitar uma 
dependência excessiva de fornecedores 
estrangeiros, em particular em setores 
estratégicos como a saúde, a digitalização e 
a energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE;

Or. en

Alteração 88
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade, a sustentabilidade, bem 
como o bem-estar, e evitar uma 
dependência excessiva de fornecedores 
estrangeiros, em particular em setores 
estratégicos como a saúde, a digitalização e 
a energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE; a política industrial da 
UE deve igualmente apoiar um fabrico 
especializado sustentável urbano em 
pequena escala como alternativa à 
produção industrial em larga escala;

Or. en

Alteração 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
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Fest

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a nova política 
industrial deve incluir estratégias de 
relocalização que se centrem na 
produtividade interna com base na 
investigação e inovação e favoreçam a 
recuperação de empregos de qualidade e 
oportunidades de produção na UE, a fim de 
aumentar a competitividade e evitar uma 
dependência excessiva de fornecedores 
estrangeiros, em particular em setores 
estratégicos como a saúde, a agricultura, a 
digitalização e a energia, e relativamente 
às cadeias de abastecimento, reforçando 
assim a autonomia estratégica da UE e 
garantindo o emprego dos trabalhadores 
europeus nestes setores;

Or. en

Alteração 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;  salienta que os auxílios de Estado 
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da UE; não podem conduzir a uma fragmentação 
do Mercado Único Europeu nem criar 
desigualdades entre as empresas do setor 
industrial dos diferentes 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 91
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, assegurando ao 
mesmo tempo um desenvolvimento 
regional equilibrado que reforça a coesão 
social e os Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento (FEEI), a fim de 
aumentar a competitividade e evitar uma 
dependência excessiva de fornecedores 
estrangeiros, em particular em setores 
estratégicos como a saúde, a digitalização e 
a energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE;

Or. en

Alteração 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
investimento público que favoreçam a 
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de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, 
em particular em setores estratégicos como 
a saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

recuperação de empregos de qualidade e 
oportunidades de produção em toda a 
União, a fim de apoiar o desenvolvimento 
equitativo e sustentável de todas as 
regiões da UE, em particular em setores 
estratégicos como a saúde, a digitalização e 
a energia; insta a Comissão a promover o 
uso do investimento público para criar 
emprego de elevada qualidade e alcançar 
objetivos sociais e ambientais ambiciosos;

Or. en

Alteração 93
Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como o 
setor alimentar, o farmacêutico e de 
dispositivos médicos, a digitalização e a 
energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE;

Or. en

Alteração 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 3. Considera que a política industrial 
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da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, cadeias de abastecimento, a 
digitalização a segurança dos dados e a 
energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE;

Or. en

Alteração 95
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização, a cadeia de 
abastecimento alimentar e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

Or. en

Alteração 96
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e evitar uma dependência 
excessiva de fornecedores estrangeiros, em 
particular em setores estratégicos como a 
saúde, a digitalização e a energia, 
reforçando assim a autonomia estratégica 
da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a recuperação 
de empregos de qualidade e oportunidades 
de produção na UE, a fim de aumentar a 
competitividade e a coesão e evitar uma 
dependência excessiva de fornecedores 
estrangeiros, em particular em setores 
estratégicos como a saúde, a digitalização e 
a energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE;

Or. en

Alteração 97
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir estratégias de 
relocalização que favoreçam a 
recuperação de empregos de qualidade e 
oportunidades de produção na UE, a fim 
de aumentar a competitividade e evitar 
uma dependência excessiva de 
fornecedores estrangeiros, em particular 
em setores estratégicos como a saúde, a 
digitalização e a energia, reforçando assim 
a autonomia estratégica da UE;

3. Considera que a política industrial 
da UE deve incluir a relocalização de 
certos setores estratégicos, a fim de evitar 
uma dependência excessiva de 
fornecedores estrangeiros, em particular 
em setores como a saúde, a digitalização e 
a energia, reforçando assim a autonomia 
estratégica da UE; enfatiza a este respeito 
a importância das competências da mão 
de obra destes setores;

Or. en

Alteração 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro
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Projeto de parecer
N.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Considera que a política industrial da 
União só pode ser bem-sucedida através 
de um planeamento estratégico integrado, 
da congregação de recursos dos 
intervenientes europeus, das instituições 
regionais e locais, dos polos industriais, 
dos parceiros socais, das universidades e 
grupos de investigação; destaca, neste 
contexto, a importância de estruturas de 
apoio, tais como as redes de PME, 
agências de desenvolvimento regional, 
polos de inovação e aconselhamento de 
empresas em fase de arranque para a 
criação de cadeias de valor industrial 
local e regional;

Or. en

Alteração 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que os investimentos em 
saúde e segurança no trabalho ajudam a 
impedir doenças, acidentes e pressão 
prejudicial física e psicológica 
relacionados com o trabalho, e têm um 
efeito positivo tangível na economia, 
contribuindo para um melhor 
desempenho e para carreiras laborais 
sustentáveis; lembra que, de acordo com a 
Comissão Europeia, um euro gasto em 
saúde e segurança no trabalho, concede 
pelo menos dois euros de retorno; salienta 
que a saúde e segurança no trabalho deve 
constituir uma prioridade também na 
nova estratégia industrial para a Europa;
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Or. en

Alteração 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a importância de uma 
estratégia sustentável que não prejudique 
a competitividade mundial do setor 
industrial e das PME, e que não coloque 
em perigo os seus trabalhadores. Salienta 
que as PME têm de lidar com demasiada 
burocracia e que o Pacto Ecológico 
Europeu representa um encargo 
financeiro adicional desproporcional 
global tendo em conta a crise de 
COVID-19;

Or. en

Alteração 101
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Acolhe com agrado o aumento de 
recursos afetados ao Fundo para uma 
Transição justa, tendo em conta que 
160 000 trabalhadores no setor da 
extração do carvão podem se perder até 
2030 como parte do processo de transição 
industrial a longo prazo, ao passo que 
outros setores, tais como os setores 
industriais com um uso intensivo de 
energia ou o setor automóvel, serão 
também confrontados com profundas 
mudanças estruturais;
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Or. en

Alteração 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que o setor industrial da 
UE deve se desenvolver em conjunto com 
políticas de qualificação, requalificação e 
atualização de competências que visam o 
desenvolvimento das aptidões certas para 
a mudança rumo a modos sustentáveis de 
produção e fornecimento de serviços, em 
consonância com os compromissos 
assumidos pela UE para alcançar uma 
economia com impacto neutro no clima 
em 2050.

Or. en

Alteração 103
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha o papel fundamental das 
PME na execução e cumprimento da 
política industrial da UE e na consecução 
dos objetivos da transição ecológica e 
digital; salienta, por conseguinte, a 
importância de apoiar o seu 
desenvolvimento ao facilitar o acesso a 
fintes adequadas de financiamento e 
reduzir a burocracia administrativa.

Or. en



AM\1207099PT.docx 53/93 PE653.758v01-00

PT

Alteração 104
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a analisar de 
perto o impacto da dependência da 
Europa das importações de países 
terceiros, nomeadamente a China e outros 
países em que o Estado exerce uma 
influência significativa no mercado, com 
consequências desleais para as empresas 
e os trabalhadores na UE;

Or. en

Alteração 105
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reconhece a abordagem adaptada 
que a Comissão Europeia assumirá na 
conceção dos programas ao abrigo da 
estratégia industrial; apela a que esta 
abordagem seja concretizada ao abrigo de 
uma perspetiva realista que abranja a 
necessidade efetiva de todos os 
ecossistemas;

Or. en

Alteração 106
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-A. Tendo em conta a proteção do 
emprego europeu, destaca a necessidade 
de reformar o direito da concorrência da 
UE, assegurando ao mesmo tempo que a 
UE tem de se manter aberta e atrativa ao 
investimento estrangeiro no quadro do 
Estado de direito e das normas da UE;

Or. en

Alteração 107
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3 -B. Insta os Estados-Membros e a 
Comissão Europeia para assegurar uma 
transição justa para sistemas económicos 
sustentáveis como faceta indispensável da 
nova estratégia industrial da UE, em 
especial para as PME, que são o pilar da 
economia europeia; nesta matéria, apoia 
a complementaridade com o novo plano 
de ação para a economia circular que se 
prevê criar até 700 000 novos empregos 
em toda a UE até 2030, muitos dos quais 
em particular benefício das PME;

Or. en

Alteração 108
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3 -B. Sublinha a necessidade de 
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melhorar a imagem do setor industrial 
como pedra angular da economia, 
fornecendo um emprego em cada cinco, 
sendo responsável por uma grande 
percentagem das exportações e dos 
investimentos europeus em investigação e 
inovação; salienta também a necessidade 
de continuar a melhorar a imagem do 
empreendedorismo, que é critico para a 
inovação, a criação de emprego e a 
inclusão.

Or. en

Alteração 109
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3 -B. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a criarem um ambiente 
de apoio para as empresas que lhes 
permita desenvolver e crescer com base 
na redução do peso regulamentar, 
acabando por eliminar determinadas 
obrigações fiscais para facilitar a criação 
de novos empregos;

Or. en

Alteração 110
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3 -B. Destaca que a competitividade 
europeia é primordialmente determinada 
pelo ambiente empresarial geral na UE, 
apela por conseguinte ao trabalho 
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continuado para reforçar o ambiente 
empresarial para as PME, bem como para 
setores estratégicos;

Or. en

Alteração 111
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3 -B. Salienta que, para assegurar uma 
concorrência leal, as empresas não podem 
ter acesso abeto aos seus dados 
empresariais, uma vez que a privacidade 
dos dados é um ativo vital para as 
empresas, assegurando, por conseguinte, 
empregos na Europa;

Or. en

Alteração 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3 -B. Aponta apara a necessidade de 
fornecer uma adequada proteção de dados 
a todos os trabalhadores nos setores mais 
afetados pelo Pacto Ecológico Europeu 
antes de avançar com qualquer plano;

Or. en

Alteração 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
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Fest

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Lembra que o setor automóvel e o 
setor do aço são os mais afetados pelo 
impacto da pandemia de COVD-19, bem 
como pelas transformações esperadas na 
futura economia; considera que a nova 
estratégia industrial deve tomar medidas 
específicas para este setor, incluindo um 
apoio financeiro adequado;

Or. en

Alteração 114
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurar os 
investimentos necessários em 
infraestruturas para garantir um acesso 
alargado em todas as regiões europeias, 
em particular as zonas rurais e as regiões 
abrangidas pelo artigo 174.º do TFUE, 
bem como para incentivar o 
empreendedorismo e novas oportunidades 
de emprego;

Or. en

Alteração 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; sublinha que 
os instrumentos ativos do mercado de 
trabalho, bem como o acesso a sistemas 
de segurança social baseados na 
solidariedade, são uma condição prévia 
para uma mão de obra europeia 
qualificada; insta, neste contexto, a 
Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa; lembra que condições de 
trabalho e de emprego decentes, bem 
como a formação no local de trabalho e a 
continuação dos estudos, são fatores 
cruciais para ultrapassar a escassez de 
pessoal qualificado;

Or. en

Alteração 116
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

4. Salienta que a capacidade de atrair, 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que as 
políticas ativas do mercado de trabalho, a 
educação, a aprendizagem ao longo da 
vida e a formação em setores, bem como o 
emprego, cuidados infantis acessíveis, 
aptidões e competências com perspetivas 
de futuro, em particular no que diz respeito 
à formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual e futura escassez de pessoal 
qualificado, bem como oferecer às pessoas 
perspetivas de futuro e rendimento; 
entende que uma estratégia de longo prazo 
e o aumento do investimento em recursos 
humanos para a aprendizagem ao longo da 
vida são uma condição prévia para garantir 
a melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e de que procura emprego e 
deve ser parte integrante da estratégia 
industrial da UE; insta, neste contexto, a 
Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial, os objetivos 
europeus em matéria de clima, o novo 
pacto ecológico e a esperada atualização da 
Agenda de Competências para a Europa;

Or. en

Alteração 117
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada, estabelecendo a ponte entre o 
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da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

mundo físico e o digital, é essencial para 
uma indústria da UE competitiva; enfatiza 
que a UE deve promover o intercâmbio de 
informações, a cooperação e o 
estabelecimento de parcerias entre todos 
os intervenientes na economia, com 
especial atenção para as instituições de 
ensino e investigação, considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida e a literacia digital são uma condição 
prévia para garantir a melhoria de 
competências e a requalificação rápidas e 
eficazes dos trabalhadores e deve ser parte 
integrante da estratégia industrial da UE; 
insta, neste contexto, a Comissão a 
assegurar a complementaridade entre os 
objetivos da nova estratégia industrial e a 
esperada atualização da Agenda de 
Competências para a Europa;

Or. en

Alteração 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
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vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial 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 reforcem as 
suas competências e qualificações para se 
adaptarem aos requisitos, às exigências e 
às transições de um mercado moderno;

Or. en

Alteração 119
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional, à formação dual e 
às competências digitais, é indispensável 
para colmatar a atual escassez de pessoal 
qualificado; considera que a indústria e as 
empresas da UE devem ter um papel 
importante no planeamento e no 
desenvolvimento de programas de 
formação e de ensino, a fim de facilitar a 
transição para o mercado de trabalho; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
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para a Europa; estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

Or. en

Alteração 120
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que o 
investimento em educação em setores, 
aptidões e competências com perspetivas 
de futuro, em particular no que diz respeito 
à formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa; salienta a importância de 
as competências coincidirem com as 
necessidades do mercado de trabalho; 
apela à melhoria do reconhecimento de 
qualificações;

Or. en
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Alteração 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
sublinha a importância da participação 
dos trabalhadores na gestão e no 
empreendedorismo, igualmente através de 
cooperativas e empresas sociais; entende 
que a aprendizagem ao longo da vida é 
uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

Or. en

Alteração 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
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da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

da UE estável e sustentável; considera que 
salários superiores e melhores condições 
de trabalho são de extrema importância 
nesta matéria; considera que a educação 
em setores, aptidões e competências com 
perspetivas de futuro, em particular no que 
diz respeito à formação profissional e às 
competências digitais, é importante 
colmatar a atual escassez de pessoal 
qualificado; entende que a aprendizagem 
ao longo da vida pode ajudar a garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

Or. en

Alteração 123
Loucas Fourlas

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
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contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa; devem ser explorados 
instrumentos adicionais que aumentam a 
convergência dos mercados de trabalho;

Or. en

Alteração 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem ao longo da 
vida é uma condição prévia para garantir a 
melhoria de competências e a 
requalificação rápidas e eficazes dos 
trabalhadores e deve ser parte integrante da 
estratégia industrial da UE; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar a 
complementaridade entre os objetivos da 
nova estratégia industrial e a esperada 
atualização da Agenda de Competências 
para a Europa;

4. Salienta que a capacidade de 
recrutar e manter uma mão de obra 
qualificada é essencial para uma indústria 
da UE competitiva; considera que a 
educação em setores, aptidões e 
competências com perspetivas de futuro, 
em particular no que diz respeito à 
formação profissional e às competências 
digitais, é indispensável para colmatar a 
atual escassez de pessoal qualificado; 
entende que a aprendizagem 
individualizada ao longo da vida é uma 
condição prévia para garantir a melhoria de 
competências e a requalificação rápidas e 
eficazes dos trabalhadores e deve ser parte 
integrante da estratégia industrial da UE; 
insta, neste contexto, a Comissão a 
assegurar a complementaridade entre os 
objetivos da nova estratégia industrial e a 
esperada atualização da Agenda de 
Competências para a Europa;

Or. en

Alteração 125
Kim Van Sparrentak
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que a recuperação da 
crise de COVID deve acelerar a transição 
para uma sociedade e uma economia 
circular com impacto neutro no clima, 
que oferece novas oportunidades para 
criar emprego e modernizar o setor 
industrial europeu, através da criação de 
novos mercados, especialmente através da 
eficiência energética, a expansão das 
fontes de energia renováveis e a 
promoção de modelos inovadores, tais 
como a reciclagem completa, a 
reutilização e a reparação, através da 
criação de um direito à reparação, 
contribuindo ao mesmo tempo para o 
bem-estar das pessoas e para a redução do 
consumo de energia e de recursos na 
Europa e, por conseguinte, os custos;

Or. en

Alteração 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece que a escassez de 
capacidades é um dos maiores desafios 
que as empresas enfrentam hoje, que 
impede a produção e o crescimento; 
considera que as empresas são cruciais na 
promoção do desenvolvimento de aptidões 
e competências; insta a UE e os 
Estados-Membros a incentivarem e a 
apoiarem uma melhor cooperação entre s 
instituições de ensino e as empresas no 
fornecimento de novas competências para 
novas profissões e setores que surgirão da 
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transição para uma economia sustentável, 
digital e ecológica;

Or. en

Alteração 127
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que uma prioridade da 
nova estratégia industrial para a Europa 
deve ser a promoção de um espírito 
empresarial europeu, uma cultura de 
formação e ensino ao longo da vida, e 
medidas concretas de requalificação que 
visam criar uma mão de obra forte e 
resiliente; solicita que a estratégia 
industrial da UE renha em conta as 
diferentes regiões da UE e os diferentes 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros da UE, para assegurar 
a coerência entre o mercado interno e 
condições de emprego equitativas;

Or. en

Alteração 128
Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão a propor 
respostas adequadas a outras mudanças 
setoriais que requerem um programa 
adequado de requalificações para os 
trabalhadores cujos locais de trabalho 
desapareçam ou sejam substituídos pela 
robótica; de igual modo, para reforçar o 
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mercado único, salienta a necessidade de 
fazer face às potenciais reações sociais, 
bem como os conceitos e as ideias de 
desenvolvimento que podem ser uma 
resposta a estes desafios, incluindo os 
eventuais aspetos de tributação dos locais 
de trabalho substituídos pela robótica;

Or. en

Alteração 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta a necessidade de uma 
integração mais célere no mercado de 
trabalho dos jovens aprendizes através de 
estágios pagos de elevada qualidade; insta 
os Estados-Membros para promover uma 
cultura de ensino e formação 
profissionais desde o ensino primário, em 
que as trocas são valorizadas e o percurso 
educativo de ensino e formação 
profissionais se torna um percurso 
desejado e previsível;

Or. en

Alteração 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que o diálogo social a 
todos os níveis e os fortes parceiros sociais 
são essenciais para combater em conjunto 
os desafios económicos e industriais em 
cooperação entre os trabalhadores e os 
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empregadores, incluindo a previsão da 
mudança, e definir estratégias comuns 
para as empresas e os trabalhadores para 
renovar e gerir com sucesso a mudança;

Or. en

Alteração 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Indica que o desenvolvimento de 
tecnologias de inteligência artificial 
suscita graves problemas éticos para o 
futuro do mercado de trabalho; 
recomenda que a Comissão tem este 
problema em conta nas respetivas 
avaliações de impacto da legislação em 
IA;

Or. en

Alteração 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4 -B. Enfatiza o papel da acessibilidade 
das atividades de aprendizagem na 
criação de uma cultura de aprendizagem 
ao longo da vida; insta a Comissão 
Europeia a desenvolver e a incentivar 
mais oportunidades para aceder a 
atividades de aprendizagem ao longo da 
vida, tais como programas universitários 
para adultos e seniores, centros públicos 
de aprendizagem, cupões para atividades 
de aprendizagem, cursos em linha abertos 
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a todos, mais fundos para as OSC no 
domínio educativo, fundos de transições 
de carreira e atividades.

Or. en

Alteração 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4 -B. Salienta que os trabalhadores 
altamente qualificados e especializados 
são o maior recurso para a inovação e a 
competitividade; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem a 
mobilidade no mercado interno, 
removendo rodos os obstáculos 
remanescentes, assegurando a 
portabilidade e o total reconhecimento de 
competências e de qualificações 
profissionais e uma proteção efetiva do 
direito à segurança social das pessoas que 
se movimentam no interior da UE;

Or. en

Alteração 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4 -B. Insta a Comissão a colaborar de 
perto com os Estados-Membros na 
conceção, aplicação e execução das 
normas de segurança e éticas europeias; 
regista que a UE tem o potencial de se 
tornar líder mundial na promoção de uma 
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abordagem socialmente responsável 
perante esta tecnologia e o seu uso;

Or. en

Alteração 135
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4 -B. Incentiva a necessidade de 
constituir um grupo de previsão da UE, 
composto pelo setor industrial, os 
parceiros sociais e outras partes 
interessadas relevantes para identificar 
futuros desfasamentos e insuficiências de 
competências com o apoio da inteligência 
artificial e das capacidades dos 
megadados;

Or. en

Alteração 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Acolhe com agrado o trabalho da 
Fundação Europeia para a Formação 
(FEF), em particular na formação 
profissional, na promoção da mobilidade 
e ajudando os países parceiros a efetuar 
as suas transições e desenvolver o 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 contributos, 
partilha de informações e melhores 
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práticas entre o CEDEFOP, o 
EUROFOND, o EEE e a Comissão.

Or. en

Alteração 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Considera serem necessárias 
medidas urgentes para satisfazer a atual e 
a futura procura de trabalhadores 
qualificados; insta a UE e os 
Estados-Membros a melhorarem e a 
desenvolverem ainda mais as políticas 
para atrair investigadores, estudantes de 
elevado rendimento e trabalhadores 
altamente qualificados de países terceiros.

Or. en

Alteração 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Sublinha que a nova estratégia 
industrial deve aprovar condições 
equitativas e a coesão na UE;

Or. en

Alteração 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová
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Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Apela a uma melhor previsão da 
Comissão Europeia das competências 
necessárias e todos os setores e na 
indústria para uma adaptação à mudança 
imposta pela nova economia ecológica e 
em particular para fornecer modelos para 
os efeitos do emprego de cenários de 
descarbonização; incentiva a Comissão 
Europeia a prosseguir o processo de 
consulta de todas as partes interessadas, 
incluindo os fornecedores de ensino e 
formação profissionais, as universidades, 
os serviços púbicos de emprego, as 
empresas, os sindicatos, as autoridades 
locais e regionais.

Or. en

Alteração 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Acredita que a nova estratégia 
industrial deve ter em conta a diversidade 
das PME em termos de dimensão, idade 
ou setor; além disso, reconhece que as 
transformações ecológicas e digitais 
podem colocar um problema para 
algumas PME; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a prestarem mais apoio 
no financiamento do investimento exigido 
pelos modelos das empresas circulares e 
ecológicas, e a eliminarem eventuais 
encargos administrativos existentes 
enfrentados pelas PME.

Or. en
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Alteração 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Apela à inclusão na estratégia das 
necessidades das regiões industriais 
menos avançadas em termos tecnológicos, 
extremamente dependentes de 
combustíveis fósseis sólidos, tais como a 
cobertura de internet de banda larga; 
salienta a necessidade de incluir o risco 
de perda de emprego devido à transição 
industrial;

Or. en

Alteração 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 4-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-E. Destaca que os cidadãos e as 
empresas em toda a UE devem ter 
oportunidades iguais para beneficiar das 
transformações industriais; insta a UE e 
os Estados-Membros a assegurarem que a 
transição rumo a um setor industrial mais 
digital, inovador e sustentável promove 
um crescimento económico e 
prosperidade e não conduz à exclusão ou 
à polarização social e geográfica.

Or. en
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Alteração 143
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a propor 
um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência, os progenitores com 
crianças pequenas ou cuidadores 
informais que tomam conta de familiares 
dependentes; insta a Comissão a propor 
um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE; salienta, porém, que a 
situação e, em particular, o equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada 
dos progenitores com crianças pequenas 
ou dos cuidadores informais devem ser 
objeto de uma maior atenção no presente 
quadro, em especial, se o teletrabalho for 
implementado atempadamente em crises 
futuras, tal como ficou comprovado ser 
problemático durante a crise de 
COVID-19, quando a maioria das escolas 
e dos centros de dia foram fechados e os 
progenitores e os cuidadores tiveram de 
conjugar as suas responsabilidades de 
cuidado com o teletrabalho.

Or. en

Alteração 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho 
oferece oportunidades como um maior 
equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
privada, a redução das emissões de CO2 
provocadas pelas deslocações diárias e 
melhores oportunidades de emprego para 
as pessoas com deficiência; insta a 
Comissão a propor um quadro legislativo 
com vista a regulamentar as condições de 
teletrabalho em toda a UE;

5. Lembra que a recente pandemia 
sublinhou a importância das soluções 
digitais, em especial do teletrabalho, e a 
necessidade de estabelecer regras comuns 
a nível europeu, a fim de proteger a saúde 
e a segurança dos trabalhadores; regista 
que o teletrabalho oferece oportunidades 
como um maior equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida privada, a redução das 
emissões de CO2 provocadas pelas 
deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência, ao mesmo tempo que 
existem riscos relacionados com o 
bem-estar mental dos trabalhadores, 
problemas gerais relacionados com a 
divisão social, profissional e digital que é 
um problema em particular; insta a 
Comissão a propor uma diretiva relativa a 
condições de trabalho decentes na 
economia digital;

Or. en

Alteração 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades, mas também riscos, para o 
maior equilíbrio entre a vida profissional e 
a vida privada, a redução das emissões de 
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pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a propor 
um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

CO2 provocadas pelas deslocações diárias 
e melhores oportunidades de emprego para 
as pessoas com deficiência; insta a 
Comissão a propor um quadro legislativo 
com vista a regulamentar as condições de 
teletrabalho em toda a UE, na defesa das 
mais elevadas normas de emprego e 
evitando qualquer enfraquecimento da 
negociação coletiva e do envolvimento dos 
parceiros sociais;

Or. en

Alteração 146
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a propor 
um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

5. Considera que a recente pandemia 
colocou ainda mais em evidência a 
importância de encontrar soluções 
ecológicas e digitais, em especial como o 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência, bem como para os jovens 
e as pessoas em zonas remotas; insta a 
Comissão a propor um quadro legislativo 
com vista a regulamentar as condições de 
teletrabalho em toda a UE;

Or. en

Alteração 147
Margarita de la Pisa Carrión
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a 
propor um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes a nível europeu; entende 
que o teletrabalho oferece oportunidades 
como um maior equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida privada, a redução das 
emissões de CO2 provocadas pelas 
deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência;

Or. en

Alteração 148
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a 
propor um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes a nível europeu; entende 
que o teletrabalho oferece oportunidades 
como um maior equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida privada, a redução das 
emissões de CO2 provocadas pelas 
deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência;
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Or. en

Alteração 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a 
propor um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 
redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência;

Or. en

Alteração 150
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que a recente pandemia 
colocou em evidência a importância das 
soluções digitais, em especial do 
teletrabalho, e a necessidade de estabelecer 
linhas diretrizes e regulamentação a nível 
europeu; entende que o teletrabalho oferece 
oportunidades como um maior equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada, a 

5. (Não se aplica à versão 
portuguesa.)  
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redução das emissões de CO2 provocadas 
pelas deslocações diárias e melhores 
oportunidades de emprego para as pessoas 
com deficiência; insta a Comissão a propor 
um quadro legislativo com vista a 
regulamentar as condições de teletrabalho 
em toda a UE;

Or. en

Alteração 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projeto de parecer
N.º 5 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Sublinha que os investimentos em saúde e 
segurança no trabalho ajudam a impedir 
doenças, acidentes e pressão prejudicial 
física e psicológica relacionados com o 
trabalho, e têm um efeito positivo tangível 
na economia, contribuindo para um 
melhor desempenho e para carreiras 
laborais sustentáveis; lembra que, de 
acordo com a Comissão Europeia, um 
euro gasto em saúde e segurança no 
trabalho, concede pelo menos dois euros 
de retorno; salienta que a saúde e 
segurança no trabalho deve constituir 
uma prioridade também na nova 
estratégia industrial para a Europa;

Or. en

Alteração 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão Europeia a 
propor uma ambiciosa atualização do 
plano europeu de ação para o ensino 
digital, um 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 aumente a 
cooperação entre os Estados-Membros; 
insta a Comissão Europeia a explorar o 
papel intenso e o potencial do teletrabalho 
e da aprendizagem à distância no setor 
público e privado, sem deixar ninguém 
para trás.

Or. en

Alteração 153
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a política climática 
deve ser concretizada de um modo que 
apoia as novas tecnologias, os 
investimentos e a inovação e, por 
conseguinte, a criação de emprego; 
destaca que, enquanto a transição 
ecológica tem o potencial de criar novos 
empregos ecológicos, os planos de 
descarbonização das indústrias europeias 
sejam acompanhados de um mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras compatível com a OMC, 
que seja complementar às medidas para a 
fuga de carbono existentes;

Or. en
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Alteração 154
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta os Estados-Membros a 
assegurarem quadros efetivos de 
reestruturação preventiva e um quadro de 
segundas oportunidades que permita a 
devedores honestos em dificuldades 
financeiras recuperarem a respetiva 
viabilidade, evitarem a insolvência e não 
os dissuadir de experimentar novas ideias;

Or. en

Alteração 155
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. 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 digitais e ecológicas, e a 
incentivar a participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

6. Salienta que a igualdade entre 
homens e mulheres devem ser princípios 
fundamentais da estratégia industrial da 
UE; exorta a Comissão a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, bem como no 
ensino e no emprego nos setores da 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (CTEM) e das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC);

Or. en
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Alteração 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o equilíbrio de género 
e a igualdade entre homens e mulheres 
devem ser princípios fundamentais da 
estratégia industrial da UE; 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 digitais e 
ecológicas, e a incentivar a participação 
das mulheres no empreendedorismo digital, 
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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

6. Salienta que o equilíbrio de género 
e a igualdade entre homens e mulheres 
devem ser princípios fundamentais da 
estratégia industrial da UE; 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 digitais e 
ecológicas, e a incentivar a participação 
das mulheres no empreendedorismo digital, 
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 
ultrapassar o fosso industrial e digital 
entre homens e mulheres; insta os 
Estados-Membros a desbloquearem 
finalmente a diretiva relativa à presença 
de mulheres nos conselhos de 
administração já proposta em 2012, a fim 
de aumentar a percentagem de mulheres 
em posições de gestão;

Or. en

Alteração 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. 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 digitais e ecológicas, e a 
incentivar a participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

6. Salienta que o equilíbrio de género 
e a igualdade entre homens e mulheres 
devem ser princípios fundamentais da nova 
estratégia industrial; exorta os 
Estados-Membros a incentivarem a 
participação das mulheres 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 evitar um 
fosso industrial e digital entre homens e 
mulheres;

Or. en

Alteração 158
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. 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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 

6. Salienta que o equilíbrio de género, 
a melhoria da situação das mulheres no 
mercado de trabalho 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 digitais e 
ecológicas, e a promover a participação das 
mulheres no empreendedorismo digital, 
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 
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homens e mulheres; evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

Or. en

Alteração 159
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. 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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

6. Salienta a importância de ter em 
conta o equilíbrio de género e a igualdade 
entre homens e mulheres na formulação 
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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

Or. en

Alteração 160
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o equilíbrio de género 
e a igualdade entre homens e mulheres 
devem ser princípios fundamentais da 
estratégia industrial da UE; exorta a 

6. Salienta que o equilíbrio de género 
e a igualdade entre homens e mulheres 
devem ser princípios fundamentais da 
estratégia industrial da UE; exorta a 



PE653.758v01-00 86/93 AM\1207099PT.docx

PT

Comissão a integrar a perspetiva de 
género na sua estratégia em matéria de 
política industrial, nomeadamente nas 
medidas destinadas a fazer face às 
transformações digitais e ecológicas, e a 
incentivar a participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

Comissão a fazer face às transformações 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres, tendo em conta o 
facto de terem sido mais as mulheres do 
que os homens a concluir, no mínimo, o 
ensino secundário;

Or. en

Alteração 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. 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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

6. 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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres na economia 
digital, 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;

Or. en
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Alteração 162
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. 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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

6. 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 
digitais e ecológicas, incentivando a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, 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 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

Or. en

Alteração 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. 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 
digitais e ecológicas, e a incentivar a 
participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, bem como no 

6. Salienta que o equilíbrio de género 
e a igualdade entre homens e mulheres é 
um dos princípios fundamentais 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 digitais e ecológicas, e a 
incentivar a participação das mulheres no 
empreendedorismo digital, bem como no 
ensino e no emprego nos setores da 
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ensino e no emprego nos setores da 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (CTEM) e das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC), a fim de 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (CTEM) e das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC), a fim de 
evitar um fosso industrial e digital entre 
homens e mulheres;

Or. en

Alteração 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 6 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

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 
assegurarem, em consonância com a 
legislação e a prática nacional, que todos 
os trabalhadores têm o direito a salários 
adequados e equitativos através de 
acordos coletivos ou salários mínimos de 
aplicação legal decentes, tendo em conta o 
respetivo positivo impacto na 
competitividade, na criação de emprego e 
na pobreza entre os que têm emprego;

Or. en

Alteração 165
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
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inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais e sociais.

inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais e sociais e assente 
nas tecnologias de assistência digital.

Or. en

Alteração 166
Kim Van Sparrentak

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais e sociais.

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, bem como 
na sociedade o seu todo, combatendo a 
discriminação e garantindo a acessibilidade 
através da eliminação das barreiras físicas, 
digitais e sociais.

Or. en

Alteração 167
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais e sociais.

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação, promovendo a 
solidariedade e garantindo a acessibilidade 
através da eliminação das barreiras físicas, 
digitais e sociais.
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Or. en

Alteração 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais e sociais.

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-Europa 2020 aborde e 
promova a inclusão das pessoas com 
deficiência nos setores e empregos 
industriais, combatendo a discriminação e 
garantindo a acessibilidade através da 
eliminação das barreiras físicas, digitais e 
sociais.

Or. en

Alteração 169
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais e sociais.

7. Insta a Comissão a velar por que a 
estratégia pós-2020 aborde e promova a 
inclusão das pessoas com deficiência nos 
setores e empregos industriais, combatendo 
a discriminação e garantindo a 
acessibilidade através da eliminação das 
barreiras físicas, digitais, educativas e 
sociais.

Or. en
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Alteração 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Projeto de parecer
N.º 7 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Salienta que a União e os 
Estados-Membros devem unir-se para 
promover a posição do setor industrial 
europeu no mundo, criando uma ampla 
base industrial concorrencial em linha 
com a meta de neutralidade climática 
para 2050; sublinha que a criação de 
emprego, a proteção social, o bom 
funcionamento dos serviços públicos e o 
Estado de direito têm um papel 
importante para atividades industriais 
dinâmicas neste contexto;

Or. en

Alteração 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta a responsabilidade das 
autoridades locais na proteção social e 
reitera a perda de uma parte significativa 
do seu rendimento durante o período de 
transição; insta os Estados-Membros a 
apoiarem um pacote de medidas alargado 
de proteção social, incluindo rendimento 
mínimo garantido, prestações de 
desemprego, subsídios de apoio à família, 
subsídios de aquecimento, subsídios 
sociais para pensionistas, estágios para 
estudantes, pagamento de estágios, e 
auxílios para pessoas com deficiência; 
insta a Comissão Europeia a assegurar 
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fundos suficientes e um mecanismo 
eficiente através do FSE+, do JTF e 
outros:

Or. en

Alteração 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

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

Or. en

Alteração 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta a necessidade de uma 
forte componente social na estratégia 
industrial da UE e de uma digitalização 
equitativa do setor industrial. A nova 
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estratégia industrial deve garantir um 
apoio adequado para o ambiente de 
trabalho de qualidade, boas condições de 
trabalho e para o trabalho decente. Tal 
exige medidas de apoio adequado para os 
trabalhadores nesta transição com um 
foco na empregabilidade no bem-estar. 
Isso exige investimentos não só em 
inovações orientadas tecnologicamente, 
mas também num diálogo social centrado 
no ser humano e na inovação social.

Or. en

Alteração 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem a análise 
do investimento direto estrangeiro a fim 
de evitar aquisições hostis por empresas 
de países terceiros que podem ameaçar os 
mercados de trabalho;

Or. en


