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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o setor industrial da UE emprega atualmente cerca de 35 milhões de 
pessoas 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;

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;

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;

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. 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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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.


