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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 państwa członkowskie, które najlepiej oparły się kryzysowi gospodarczemu, 
priorytetowo potraktowały solidny dialog społeczny i niektóre rodzaje inwestycji; jest 
zdania, że priorytety te należy przeanalizować i wykorzystać jako wskazówki przy 
reindustrializacji Europy, by podstawy tego procesu były solidne, konkurencyjne, 
zróżnicowane i zgodne z zasadami trwałego rozwoju;

2. zaleca inwestowanie w zasoby ludzkie i priorytetowe traktowanie kształcenia i szkolenia z 
myślą o antycypowaniu i zaspokajaniu zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą 
w przemyśle ukierunkowanym na nowe technologie oraz na zieloną, nieenergochłonną 
gospodarkę; 

3. 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 
flexicurity; 

4. przypomina o pilnej potrzebie przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu i wspieraniu 
innowacyjnych branż przemysłu dzięki ułatwieniu MŚP dostępu do finansowania, 
zmniejszeniu obciążeń podatkowych i administracyjnych oraz wykorzystywaniu 
możliwości, jakie oferuje jednolity rynek cyfrowy; 

5. 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;

6. sugeruje tworzenie ośrodków informacji mających wskazywać przedsiębiorcom korzyści 
płynące z utrzymania działalności w Europie lub ponownego przeniesienia jej do Europy, 
a także optymalizować korzystanie z sieci EURES w celu wykorzystywania kompetencji 
młodych Europejczyków poszukujących pracy oraz uniknięcia negatywnych skutków 
wdrażania dyrektywy w sprawie usług i nasilania się zjawiska dumpingu socjalnego.


