
AD\850498LT.doc PE452.621v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2010/2095(INI)

3.12.2010

NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos
(2010/2095(INI))

Nuomonės referentas: Olle Ludvigsson



PE452.621v02-00 2/6 AD\850498LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\850498LT.doc 3/6 PE452.621v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad, kuriant geriausią aplinką tam, kad būtų išlaikytas ir plėtojamas tvirtas, 
konkurencingas, tvarus ir įvairialypis Europos pramonės pagrindas bei remiamas 
pramonės sektorių perėjimas prie didesnio energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumo, reikia užtikrinti deramą užimtumą bei socialinę sanglaudą;

2. mano, kad reikia išsaugoti ir sustiprinti Europos poziciją pasaulio pramonės žemėlapyje, 
ypač atsižvelgiant į naujas pramonės galimybes, atsiradusias dėl ES įsipareigojimų 
investuoti į tokias sritis, kaip klimato kaita ir energetika, kurios sudarys galimybes kurti 
darbo vietas aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose sektoriuose;

3. ragina naujai investuoti į Europos darbo jėgą daug dėmesio skiriant sektorių ir socialiniam 
dialogui, kad būtų galima valdyti struktūrinius pokyčius, kuriuos sukelia globalizacija ir 
išteklių bei energijos naudojimo požiūriu veiksmingos ekonomikos skatinimas; ragina tų 
sektorių, kuriuose mažėja darbo vietų, socialinius partnerius pradėti anksti kovoti su 
iššūkiais ir per pereinamąjį laikotarpį remti ir pavienius darbuotojus, ir pačius sektorius; 
pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti pereinamojo laikotarpio saugumą taikant veiksmingas 
socialinės apsaugos sistemas, kadangi taip galima padėti asmenims pereiti į tuos sektorius, 
kuriuose kuriamos naujos darbo vietos;

4. ragina taikyti visas priemones, skirtas naujoviškų pramonės šakų ir naujų technologijų 
skatinimui, pvz., mažinti mokesčius, administracinę naštą ir vengti perteklinio 
reguliavimo, siekiant užtikrinti augimą ir kurti naujas darbo vietas;

5. mano, kad sumažėjus ES ir kylančios ekonomikos šalių gamybos atotrūkiui ES turi labiau 
stengtis didinti savo konkurencinį pranašumą;  mano, kad nauja ilgalaikė tvariai ES 
pramonei skirta strategija yra esminis strategijos „ES 2020“ elementas; mano, kad šioje 
strategijoje reikia atkreipti dėmesį į pažangiausią pramonę, kuri gali būti konkurencinga 
pasauliniu mastu, remti naujoviškus technologinius sprendimus energijos tiekimo ir 
išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo srityse; mano, kad laikantis šios strategijos 
užimtumo srityje turėtų būti deramai pereita prie mažai anglies dioksido išskiriančios 
ekonomikos, žinios ir kūrybingumas turėtų tapti pagrindiniais žmonių, įmonių ir regionų 
ištekliais, turėtų būti skatinama socialinė rinkos ekonomika ir aktyviai remiamos 
inovacijos, investicijos, profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, žinių ir įgūdžių 
perdavimas ir kokybiškų darbo vietų kūrimas naujose srityse, ypač užtikrinant galimybę 
jaunimui įsidarbinti šiose naujose srityse; mano, kad norint padidinti mųsš 
konkurencingumą ir galimybę augti globalizuotame pasaulyje labai svarbu siekti, kad ES 
įmonės, ypač MVĮ, taptų tarptautinėmis;

6. primygtinai prašo, kad užimtumo srityje būtų pereita prie mažai anglies dioksido 
išskiriančios ekonomikos, kad žinios ir kūrybingumas taptų pagrindiniais žmonių, įmonių 
ir regionų ištekliais ir kad būtų aktyviai remiamos inovacijos, investicijos ir naujų darbo 
vietų kūrimas naujose srityse, kuriose į didelę tarptautinę konkurenciją turi būti 
reaguojama pakankamai investuojant ir sutelkiant įgūdžius ir išteklius;
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7. pabrėžia, kad reikia skatinti jaunimo galimybes patekti į darbo rinką ir gauti sąžiningai 
atlyginamas stažuotes ir kokybišką praktiką;

8. ragina pramonę dalyvauti diegiant ekologines inovacijas siekiant sukurti daugiau darbo 
vietų; todėl pažymi, kad norint sėkmingai strategiją, kuria siekiama plėtoti išteklių 
požiūriu veiksmingą ekonomiką ir tvarios pramonės šakas, bus itin svarbu informuoti 
verslininkus apie naujas verslo galimybes;

9. mano, kad būtina gerinti visų darbuotojų, nesvarbu, kokio jie amžiaus ir kokie jų 
gebėjimai, įgūdžius siekiant užtikrinti perkvalifikavimą ir iš anksto numatyti naujoms 
darbo vietoms reikalingus įgūdžius; tai ypač svarbu, kadangi strategija, skirta nedarbo, 
ypač jaunimo nedarbo, kuris ES dėl krizės pasiekė epogėjų, mažinimui; tai turėtų būti 
finansuojama iš viešųjų ir privačiųjų lėšų bei derinama su nauju Europos socialinio fondo 
sutelkimu, randant švietimui ir mokymui pritaikytus sprendimus; atnaujintos pastangos, 
skirtos daugelio pramonės šakų įgūdžių spragoms mažinti, turėtų visų pirma būti sutelktos 
į keletą politikos sričių, pvz., į švietimą, darbo rinkos politiką ir mokslo politiką; be to, 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais reikės stebėti besirandančius naujus įgūdžių 
poreikius;

10. mano, kad bus galima pasiekti globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos tikslų tik 
tuo atveju, jeigu joje bus atsižvelgiama į esamus regionų skirtumus, atsiradusius dėl 
deindustrializacijos, kuri yra vienas iš globalizacijos padarinių; pabrėžia, kad siekiant šio 
tikslo itin svarbus vaidmuo tenka ES regionų politikai ir struktūriniams fondams;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad vykstant darbuotojų, kuriems padarė įtaką bendrovės ar 
pramonės šakos gamybos procesų pokyčiai, mokymui ir mokymuisi visą gyvenimą taip 
pat kuriamos naujos darbo vietos; ragina ES kurti sistemą, skirtą visų pirma gamybos 
pokyčiams ir pertvarkymui numatyti, suteikiant visiems nukentėjusiems darbuotojams 
teisę dalyvauti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą programose;

12. ragina gerinti ir supaprastinti asmenų ne tik iš ES valstybių narių, bet ir iš trečiųjų šalių 
profesinės kvalifikacijos pripažinimą, kad pramonės įmonės galėtų veiksmingiau 
patenkinti savo kvalifikuotų darbuotojų poreikius;

13. ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir siūlyti paramą profesinės veiklos keitimui, siekiant 
sumažinti socialinius skirtumus, skatinti laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
padoraus darbo darbotvarkės ir naudotis ES užimtumo gairėmis siekiant nustatyti, kokias 
kiekvienos rūšies profesinės veiklos keitimo garantijas reikėtų suteikti per visą gyvenimo 
ciklą;

14. ypač ragina Komisiją sukurti tarpvalstybinio kolektyvinių sutarčių sudarymo teisinę 
sistemą siekiant užtikrinti galimybes įgyvendinti tarpvalstybinius susitarimus ir išspręsti 
problemas, susijusias su darbo organizavimu, mokymu ir darbo bei įdarbinimo sąlygomis;

15. ragina Komisiją toliau plėtoti integruotą koncepciją, pagal kurią bendrai žiūrima į visas 
politikos sritis, kurios turi poveikį pramonei, ypač ES pramonės darbo vietų kūrimui, pvz., 
tvaraus vystymosi, regioninę, socialinę, švietimo, prekybos, konkurencijos ir 
makroekonominę politiką;
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16. mano, kad Sąjungos ekonominės, socialinės ir ekologinės ateities požiūriu ypač svarbu, 
kad jauni žmonės būtų informuoti, jog vėliau jiems norint įsidarbinti pramonėje reikės 
aukšto lygio specializuotojo ir bendrojo išsilavinimo.
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