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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że te państwa członkowskie, które najlepiej oparły się kryzysowi gospodarczemu, 
nadały priorytet intensywnemu dialogowi społecznemu i aktywnej polityce zatrudnienia 
opracowywanej z zamiarem tworzenia i zachowywania jak największej liczby miejsc 
pracy, a także przyszłościowym inwestycjom sprzyjającym temu celowi, jak na przykład 
inwestycjom socjalnym i inwestycjom w sektory zaangażowane w ekologizację; jest 
zdania, że priorytety te należy przeanalizować i wykorzystać jako wskazówki przy 
reindustrializacji Europy, by podstawy tego procesu były solidne, konkurencyjne, 
integracyjne, zróżnicowane i zrównoważone; podkreśla w związku z tym znaczenie 
rozwijania gospodarki społecznej i solidarnej (zwłaszcza spółdzielni przemysłowych),
a także gospodarki okrężnej, recyklingu i przetwarzania, a w związku z tym uważa za 
konieczne określenie wymiernych celów i dokładnych harmonogramów. 

2.  uważa, że inwestycje muszą być zróżnicowane zarówno w badaniach, jak i w obszarze 
nowych technologii, dodaje, że trzeba także zdynamizować majątek przemysłowy taki jak 
stal, przemysł samochodowy, tekstylny czy lotniczy, aby polepszyć narzędzia 
produkcyjne, które umożliwią nam zdobycie nowych rynków i utrzymanie 
konkurencyjności na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, że sektory przemysłowe umożliwiają odpieranie kryzysów, także dzięki 
usługom, jakie generują wokół swojej produkcji;

4. zauważa, że propozycjom Komisji powinien towarzyszyć konkretny plan inwestycyjny
z kwotą do 30 mld EUR rocznie mający na celu wspieranie społeczno-ekologicznej 
odbudowy oraz ochrony łańcuchów wartości w przemyśle i związanych z nimi usług, 
zabezpieczając w ten sposób przyszłość sektora przemysłu;

5.  zaleca inwestowanie w zasoby ludzkie oraz poprawę warunków korzystania z prawa do 
kształcenia i szkolenia, szczególnie dwutorowego, podnoszenie kwalifikacji i uczenia się 
przez całe życie, ustanowienie prawa jednostek do dalszego kształcenia przy 
umożliwieniu przenikalności różnych systemów kształcenia z myślą o antycypowaniu
i zaspokajaniu zapotrzebowania na siłę roboczą, na przykład w przemyśle 
ukierunkowanym na nowe technologie oraz na zieloną, nieenergochłonną gospodarkę, 
przy jednoczesnym wspieraniu działań w obszarze badań i rozwoju i wykorzystywaniu 
innowacji; podkreśla znaczenie stworzenia wspólnych struktur, tak by MŚP
i mikroprzedsiębiorstwa mogły proponować takie szkolenia; zachęca do wzmocnienia 
współpracy między przedsiębiorstwami, uniwersytetami oraz wyższymi szkołami 
zawodowymi; podkreśla, że wysiłki te powinny mieć miejsce w całym łańcuchu 
produkcji, także w sektorach z mniejszą wartością dodaną, a niezbędnych dla trwałości 
sektorów o wysokiej wartości dodanej;

6.  zaleca Unii i państwom członkowskim także masowe inwestycje w badania i rozwój, aby 
ułatwić przejście na mniej energochłonny przemysł zgodny z ambicjami Unii w obszarze 
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środowiska, które należy planować w równowadze z jej ambicjami w obszarze przemysłu;

7.  zachęca do naboru większej liczby pracowników w dziedzinie badań, rozwoju
i innowacji, a także do inwestowania, aby podnieść na możliwie najwyższy poziom 
szkolenia organizowane dla pracowników oraz warunki i narzędzia pracy i badań;

8.  wzywa do sprzyjania powstawaniu w miejscu pracy pozytywnego klimatu oraz systemu 
uznawania zasług, które pomagają w pełnym korzystaniu z doświadczenia i kreatywności 
charakteryzujących wszystkich pracowników, aby racjonalizować metody pracy i procesy 
produkcji oraz zwiększać skuteczność wyposażenia;

9.  podkreśla znaczenie branżowego dialogu społecznego dla przekierowania europejskiego 
przemysłu przy priorytetowym potraktowaniu rozwoju społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i społecznego znaku jakości w oparciu o wspólne kryteria, z myślą
o zaangażowaniu pracowników w przyszłość ich przedsiębiorstw i o umożliwieniu 
rozwoju zrównoważonej flexicurity wspierającej tworzenie godnych, trwałych i wysokiej 
jakości miejsc pracy; podkreśla konieczność upowszechniania i usprawniania 
informowania pracowników i przedstawicieli, konsultacji z nimi i współdecydowania 
przez nich, zwłaszcza w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw; zwraca szczególną 
uwagę na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, 
przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (2012/2061(INI));

10.  podkreśla, że środki własne stworzone dla budżetu europejskiego mogłyby dobrze 
wpłynąć na reindustrializację Europy;

11. przypomina o pilnej potrzebie przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu i wspieraniu 
innowacyjnych branż przemysłu dzięki ułatwieniu MŚP dostępu do finansowania, 
zmniejszeniu obciążeń podatkowych i administracyjnych ciążących na nich, rozwijaniu 
współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa i laboratoriami 
badawczymi oraz wykorzystywaniu możliwości, jakie oferuje jednolity rynek cyfrowy;

12. podkreśla, że należy wspierać szczególnie MŚP i klasyczne gałęzie produkcji, w tym 
sektor energochłonny, w rozwijaniu zrównoważonych modeli biznesowych
i wprowadzaniu innowacji umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie zasobów;

13. zaleca lepsze wykorzystywanie programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (PIE) 
oraz Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME);

14. jest zdania, że stworzenie systemu jednolitego patentu europejskiego dałoby pozwoliłoby 
europejskim zaawansowanym branżom przemysłowym większą konkurencyjność na skalę 
światową oraz umożliwiło zdobycie nowych rynków będących źródłem miejsc pracy;

15. sugeruje większą spójność między naszą polityką handlową, polityką w dziedzinie 
konkurencyjności i polityką przemysłową, aby pomóc MŚP w prowadzeniu działalności 
poza granicami ich macierzystego kraju i faworyzować ich dostęp do rynków;

16. przypomina znaczenie i zasięg wymogu poszanowania norm socjalnych w ramach dużych 
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przetargów w dziedzinie zamówień publicznych;

17. sugeruje mobilizację ogółu dostępnych instrumentów finansowych i normatywnych na 
rzecz relokalizacji gospodarki i apeluje o tworzenie ośrodków informacji mających 
wskazywać przedsiębiorcom korzyści płynące z utrzymania działalności w Europie lub 
ponownego przeniesienia jej do Europy, dlatego że krótsze łańcuchy dostaw prowadzą do 
nabywania lokalnych produktów i większej wydajności sektora produkcji, zwiększając 
jednocześnie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku; sugeruje optymalizację 
korzystania z sieci EURES w celu wykorzystywania kompetencji młodych 
Europejczyków poszukujących pracy, a ponadto wzywa państwa członkowskie do 
sprawniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie usług i wyeliminowania zjawiska 
dumpingu socjalnego;

18. sugeruje, aby Komisja dogłębnie przeanalizowała w poszczególnych sektorach wartość 
dodaną europejskiej produkcji przemysłowej w łańcuchach produkcji światowej w celu 
ustalenia, jak zakorzenione są poszczególne gałęzie przemysłu w naszych państwach 
członkowskich, oraz bardziej skutecznego opracowania wspólnej strategii obrony 
europejskich interesów przemysłowych;

19. sugeruje, aby Komisja oceniła, w jakim stopniu odmowa przez grupę o światowym 
zasięgu odstąpienia zakładu, który zdecydowała się zamknąć, innej grupie 
zainteresowanej ewentualnym przejęciem lub jednostce publicznej do tymczasowego 
zarządzania publicznego jest zgodne z europejskim prawem w dziedzinie konkurencji;

20. podkreśla, że Unia musi dbać o swoje interesy przemysłowe w ramach stosunków 
handlowych, zarówno przy opracowywaniu umów handlowych lub przepisów 
dotyczących dostępu do swoich zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z krajów 
trzecich, jak i przy zbyt rzadkim wykorzystywaniu swoich narzędzi ochrony przed 
nieuczciwą konkurencją ze strony przedsiębiorstw z krajów trzecich;

21. zaleca Komisji i państwom członkowskim wprowadzenie przepisów niezbędnych do 
powstania europejskiej polityki przemysłowej, która nie byłaby osłabiona przez 
konkurencję między państwami członkowskimi, jaka istnieje obecnie; zaleca w tym celu 
zbliżenie krajowych norm socjalnych do wyższego poziomu, a także harmonizację 
podatkową;

22. wzywa państwa członkowskie, aby w przypadku ewentualnej zmiany Traktatów 
utworzyły wspólną politykę przemysłową posiadającą ambicje i środki porównywalne do 
wspólnej polityki rolnej, tzn. zakładającą prawdziwe porozumienie transnarodowe na 
rzecz wspólnej strategii, znacznych środków finansowych oraz narzędzi regulowania 
rynków, jakimi dysponują inne duże światowe strefy handlowe, jak np. narzędzie 
monetarne czy zasady pomocy państwa przystosowane do potrzeb naszej gospodarki, przy 
jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem międzynarodowym;
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