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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. z zadowoleniem przyjmuje plan działania dla przemysłu motoryzacyjnego i dostrzega 
strategiczne znaczenie tej branży dla gospodarki europejskiej, które wyraża się w postaci 
12 mln pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy;

2. wzywa do podjęcia zwiększonych wysiłków na rzecz realizacji celów strategii UE 2020 
dotyczących inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu poprzez wspieranie silniejszego przemysłu europejskiego;

3. zdecydowanie popiera działania proponowane w ramach czwartego filaru planu działania; 
ponownie wzywa do uchwalenia aktu prawnego w sprawie informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz przewidywania restrukturyzacji i zarządzania 
nią;

4. popiera utworzenie europejskiej rady ds. umiejętności w dziedzinie motoryzacji, 
zrzeszającej organizacje krajowe i partnerów społecznych, aby promować doskonalenie 
umiejętności i wspierać zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym;

5. zachęca państwa członkowskie do przyjęcia krajowych planów zwiększania zatrudnienia 
w kontekście europejskiego semestru przy uwzględnieniu zapotrzebowania na 
pracowników o określonych umiejętnościach w sektorze przemysłowym w ogólności, a w 
przemyśle motoryzacyjnym w szczególności;

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego wykorzystania portalu EURES i w związku z tym 
wspiera korzystanie z tego portalu, który ma służyć nie tylko jako platforma doradcza dla 
pracowników i osób poszukujących pracy w zakresie prawa do swobodnego 
przemieszczania się, ale także jako instrument rynku pracy ze szczególnym naciskiem na 
pośrednictwo pracy;

7. popiera utworzenie centrów informacyjnych dla pracowników delegowanych i 
migrujących, aby ułatwić ich swobodny przepływ między państwami członkowskimi, a 
także w celu zapewnienia korzyści dla pracowników i przemysłu motoryzacyjnego w 
kontekście transgranicznym;

8. wzywa do wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego do przeszkolenia i 
przekwalifikowania zawodowego pracowników, a także do korzystania z Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji na wypadek zamykania zakładów pracy lub 
zwalniania znacznej liczby pracowników.


