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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. jest zdania, że w procesie tworzenia najkorzystniejszego środowiska pozwalającego na 
stworzenie i utrzymanie silnej, konkurencyjnej, trwałej i zróżnicowanej bazy przemysłowej 
w Europie oraz wspieranie przejścia sektorów produkcyjnych na efektywniejsze 
gospodarowanie energią i zasobami konieczne jest zapewnienie godnej pracy i spójności 
społecznej;

2. uważa, że istnieje potrzeba utrzymania i wzmocnienia Europy na światowej mapie 
przemysłu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ze zobowiązań UE do inwestycji w dziedzinie 
np. zmian klimatu i energii wynikają nowe możliwości przemysłowe, co stworzy szanse 
zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji;

3. domaga się dodatkowych inwestycji w europejską przemysłową siłę roboczą z położeniem 
szczególnego nacisku na sektorowy dialog społeczny w celu sprostania zmianom 
strukturalnym wynikającym z globalizacji oraz propagowania skutecznego gospodarowania 
zasobami i energią; zachęca partnerów społecznych w sektorach, w których spada poziom 
zatrudnienia do wczesnego stawienia czoła wyzwaniom oraz udzielenia wsparcia w fazie 
przejściowej zarówno pracownikom, jak i sektorowi; podkreśla znaczenie zachowania 
bezpieczeństwa w sytuacjach przejściowych dzięki prawidłowo funkcjonującym systemom 
zabezpieczeń społecznych, jako że może to ułatwić podejmowanie decyzji jednostek o 
przeniesieniu się do sektorów, w których powstają nowe miejsca pracy;

4. wzywa do podjęcia wszelkich środków mających na celu pobudzanie innowacyjnych gałęzi 
przemysłu i nowych technologii, takich jak obniżenie podatków, redukcja obciążeń 
administracyjnych i unikanie nadmiernych uregulowań, tak aby sprzyjać wzrostowi i 
tworzeniu nowych miejsc pracy;

5. jest zdania, że z uwagi na zmniejszające się różnice w produktywności w porównaniu z 
gospodarkami wschodzącymi UE musi dołożyć więcej starań, aby zwiększyć swoją 
przewagę konkurencyjną; nowa długoterminowa strategia na rzecz trwałego przemysłu w 
UE jest niezbędnym elementem strategii UE 2020; musi się ona koncentrować na 
nowatorskich gałęziach przemysłu, które mogą być konkurencyjne w skali światowej, oraz 
na wiodących innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych m.in. w dziedzinie dostaw 
energii i redukcji emisji dwutlenku węgla; powinna ona poskutkować rzeczywistym 
przejściem na przemysł niskoemisyjny w procesie zatrudnienia, uczynić wiedzę i 
kreatywność głównymi zasobami, jakimi dysponują ludzie, przedsiębiorstwa i regiony, 
promować społeczną gospodarkę rynkową, a także aktywnie wspierać innowacje, 
inwestycje, szkolenia zawodowe, uczenie się przez całe życie, przekazywanie wiedzy i 
umiejętności oraz tworzenie dobrych miejsc pracy w nowych dziedzinach, w szczególności 
gwarantując dostęp do tych nowych obszarów ludziom młodym; sprzyjanie internalizacji 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza MŚP, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia naszej 
konkurencyjności i potencjału wzrostu w zglobalizowanym świecie;
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6. podkreśla, że należy wspierać sprawiedliwe przejście na przemysł niskoemisyjny w 
procesie zatrudnienia, uczynić wiedzę i kreatywność głównymi zasobami, jakimi dysponują 
ludzie, przedsiębiorstwa i regiony, a także aktywnie wspierać innowacje, inwestycje oraz 
tworzenie miejsc pracy w nowych dziedzinach, gdzie silna międzynarodowa konkurencja 
powinna iść w parze z odpowiednim finansowaniem oraz gromadzeniem kompetencji i 
zasobów;

7. podkreśla potrzebę zachęcania ludzi młodych do wejścia na rynek pracy poprzez godziwie 
opłacane staże i wysokiej jakości praktyki zawodowe;

8. wzywa przemysł do zaangażowania się w innowacje ekologiczne w celu zwiększenia 
potencjału zatrudnienia; zauważa w związku z tym, że informowanie przedsiębiorców 
poprzez przedstawianie nowych możliwości biznesowych będzie mieć kluczowe znaczenie 
dla powodzenia strategii mającej na celu rozwój gospodarki efektywnie wykorzystującej 
zasoby oraz zrównoważonych gałęzi przemysłu;

9. uważa, że konieczne jest rozwijanie kompetencji wszystkich pracowników bez względu na 
ich wiek i zdolności, aby umożliwić im przekwalifikowanie się, a także przewidywanie 
umiejętności niezbędnych w nowych miejscach pracy, co będzie wyjątkowo istotne jako 
strategia na rzecz zmniejszenia bezrobocia, a w szczególności bezrobocia młodych, które ze 
względu na kryzys osiągnęło w UE niespotykany dotąd poziom; rozwijanie kompetencji 
powinno być finansowane ze środków publicznych i prywatnych oraz łączyć się z 
modyfikacją priorytetów EFS, tak aby oferował on oparte na potrzebach rozwiązania w 
zakresie kształcenia i szkolenia; wznowienie starań na rzecz zlikwidowania różnic w 
poziomie umiejętności w wielu gałęziach przemysłu powinno uczynić z tej kwestii priorytet 
w wielu obszarach polityki, takich jak edukacja, polityka w zakresie rynku pracy i polityka 
naukowa, przy czym potrzebne będzie również monitorowanie – we współpracy z 
partnerami społecznymi – pojawiających się potrzeb w zakresie umiejętności;

10. uważa, że „polityka przemysłowa w erze globalizacji” może osiągnąć swoje cele tylko 
wówczas, jeżeli uwzględni refleksje na temat obecnych różnic regionalnych wynikających 
z dezindustrializacji stanowiącej jedną z konsekwencji globalizacji; podkreśla w tym celu 
kluczową rolę polityki regionalnej UE i funduszy strukturalnych;

11. zwraca uwagę, że szkolenia i uczenie się przez całe życie dla pracowników, których 
dotykają zmiany w procesach produkcyjnych przedsiębiorstwa lub sektora, również 
prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy; wzywa UE do stworzenia ram służących 
przewidywaniu zmian i restrukturyzacji, szczególnie w obszarze produkcji, gwarantujących 
wszystkim pracownikom dotkniętym tymi zmianami prawo uczestnictwa w programach 
szkoleń i uczenia się przez całe życie;

12. wzywa do udoskonalenia i uproszczenia systemów uznawania kwalifikacji zawodowych, 
nie tylko w obrębie UE, lecz także w stosunku do pracowników z krajów trzecich, tak aby 
przemysł mógł skuteczniej sprostać zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną siłę roboczą;

13. wzywa Komisję do podjęcia inicjatywy polegającej na proponowaniu wsparcia w procesie 
transformacji zawodowej w celu ograniczenia nierówności społecznej, do propagowania 
programu godnej pracy MOP, a także do stosowania unijnych wytycznych w sprawie 
zatrudnienia w celu określenia gwarancji zapewnianych w całym okresie trwania każdej 
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transformacji zawodowej;

14. wzywa Komisję do stworzenia ram prawnych dla transgranicznych układów zbiorowych w 
celu zapewnienia wykonalności umów transgranicznych oraz stawienia czoła wyzwaniom 
związanym z organizacją pracy, a także warunkami szkolenia, pracy i zatrudnienia;

15. wzywa Komisję do dalszego rozwoju zintegrowanego podejścia, z uwzględnieniem 
wszystkich polityk mających wpływ na przemysł, a w szczególności na tworzenie miejsc 
pracy w europejskim przemyśle, oraz między innymi ze zrównoważonym rozwojem, 
polityką regionalną, społeczną, edukacją, handlem, konkurencyjnością i polityką 
makroekonomiczną;

16. uważa, że decydujące znaczenie dla gospodarczej, społecznej i ekologicznej przyszłości 
Unii ma uświadomienie młodym ludziom, że istnieje potrzeba wysokiej jakości 
specjalistycznego i ogólnego wykształcenia w związku z ich późniejszym zatrudnieniem w 
przemyśle.
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