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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 również zapewnienie godnej pracy i 
spójności społecznej;

2. domaga się 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;

3. jest zdania, że nowa długoterminowa strategia na rzecz trwałego przemysłu unijnego 
powinna zaskutkować rzeczywistym przejściem 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;

4. uważa, że konieczne jest rozwijanie kompetencji wszystkich pracowników, aby umożliwić 
im przekwalifikowanie się, a także przewidywanie, jakie umiejętności będą niezbędne w 
nowych miejscach pracy; 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;

5. 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 
transformacji zawodowej;

6. w szczególności domaga się, by Komisja stworzyła ramy prawne dla transgranicznych 
układów zbiorowych w celu zapewnienia wykonalności umów transgranicznych oraz 
stawienia czoła wyzwaniom związanym z organizacją pracy, warunkami zatrudnienia oraz 
szkoleniami.


