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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” 
będący częścią strategii Europa 2020, pamiętając, że Europa potrzebuje określonych 
celów i konkretnych środków, aby działać na rzecz osiągnięcia wspólnych celów w 
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i promowania zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego integracji społecznej, co można osiągnąć wyłącznie dzięki 
skoordynowanym działaniom poszczególnych państw członkowskich;

2. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję potrzeby promowania 
przedsiębiorczości i pracy na własny rachunek; jest zdania, że zapewnianie 
odpowiedniego otoczenia i bodźców dla tworzenia i utrzymywania przedsiębiorstw ma 
podstawowe znaczenie, ale nie jest wystarczające dla rozwoju europejskiej gospodarki; w 
związku z tym podkreśla, że konieczne jest odpowiednie rozwijanie umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości, zarówno na szczeblu szkolnictwa średniego, jak 
i wyższego, aby Europa nie pozostawała w tyle za innymi podmiotami; podkreśla rolę, 
jaką Europejski Instytut Innowacji i Technologii odgrywa w pobudzaniu tworzenia 
i rozwijania przedsiębiorstw poprzez badania ukierunkowane na innowacje i silny nacisk 
na przedsiębiorczość;

3. z zadowoleniem przyjmuje priorytet Komisji przewidujący nadanie nowego impetu 
modelowi elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (model flexicurity) 
poprzez wzmocnienie jego czterech części składowych: elastycznych i pewnych 
warunków umów, aktywnych polityk rynku pracy, uczenia się przez całe życie oraz 
nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego;

4. wzywa państwa członkowskie i – w stosownych przypadkach – regiony do stworzenia 
centrum monitorowania zatrudnienia, koncentrującego się na przewidywaniu przyszłych 
potrzeb w tym zakresie, a także do zapewniania kwalifikacji w jak największym stopniu 
zwiększających prawdopodobieństwo znalezienia pracy, zwłaszcza przez osoby młode;

5. przypomina, że pięcioma głównymi celami Unii są: wspieranie zatrudnienia, poprawa 
warunków dla innowacji, badań i rozwoju, osiągnięcie celów związanych ze zmianą 
klimatu i energetyką, poprawa poziomu edukacji i promowanie włączenia społecznego;

6. podkreśla, że polityka zatrudnienia wchodzi w zakres kompetencji organów krajowych 
i że rynki pracy różnią się pod względem strukturalnym;

7. podkreśla, że należy zwrócić większą uwagę na promowanie ducha przedsiębiorczości 
wśród studentów i naukowców poprzez udostępnianie nowych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i szybko rozwijających się firm oraz 
wspieranie wprowadzania skutecznych technologii na rynek UE;

8. wzywa europejskie komitety dialogu społecznego do wspierania lepszego 
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dostosowywania istniejących systemów szkolenia do obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania za pomocą planu działań zawierającego jasne cele i wskaźniki 
umożliwiające monitorowanie postępów;

9. zwraca uwagę na ustalenia Komisji, zgodnie z którymi nowe technologie i zmiany 
w organizacji pracy zdają się prowadzić do znacznego zwiększenia liczby miejsc pracy na 
obu końcach spektrum zawodów;

10. wyraża ubolewanie, że w trakcie kryzysu państwa członkowskie zmniejszyły swoje 
budżety na kształcenie i szkolenie, a ponadto apeluje do Komisji i państw członkowskich 
o dokonywanie większych inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia;

11. zwraca uwagę na brak postępu w zakresie zmniejszania liczby osób, które żyją poniżej 
progu ubóstwa, pomimo tego, że są zatrudnione; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania miejsc pracy o wysokiej jakości, które są dobrze wynagradzane i oferują 
bezpieczne i zdrowe warunki pracy; 

12. wskazuje na znaczenie proponowanych globalnych środków na rzecz uczenia się przez 
całe życie oraz na nacisk, jaki należy położyć na włączenie umiejętności w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i znajomości technologii cyfrowych (e-
umiejętności) do strategii politycznych dotyczących uczenia się przez całe życie i edukacji 
w celu przezwyciężenia poważnego deficytu wykwalifikowanego personelu, m.in. 
specjalistów i naukowców zajmujących się TIK, których brak grozi osłabieniem 
gospodarczej konkurencyjności UE w przyszłości;

13. podkreśla potrzebę angażowania pracodawców w zarządzanie instytucjami edukacyjnymi 
oraz opracowywanie kursów, metod nauczania, praktyk, ocen i kwalifikacji; podkreśla 
znaczenie zapewniania bodźców pracodawcom, którzy oferują szkolenia dla pracowników 
o niskich kwalifikacjach lub pracowników niewykwalifikowanych, a w rezultacie 
zapewniają możliwość zdobycia doświadczenia bezpośrednio w miejscu pracy;

14. jest zdania – podobnie jak Komisja – że należy dokonać znacznych inwestycji w zakresie 
ekologicznych umiejętności w celu dopilnowania, aby Europa osiągnęła swoje cele 
wyznaczone na 2020 r. w odniesieniu do pracowników w sektorze gospodarki 
ekologicznej oraz by jej system gospodarczy mógł funkcjonować w bardziej 
zrównoważony sposób, dzięki czemu w przyszłości zachowa konkurencyjność;

15. podkreśla potrzebę prowadzenia kształcenia ukierunkowanego na innowacje; podkreśla, 
że należy wspierać zarówno myślenie nieschematyczne, jak i myślenie abstrakcyjne, 
a także zdobywanie wykształcenia technicznego, aby móc zaspokajać potrzeby 
pojawiające się w przyszłości;

16. podkreśla to, że należy podjąć wysiłki mające na celu dopilnowanie, by wszystkie dzieci 
nabywały podstawowe umiejętności informatyczne we wczesnym wieku, aby informatyka 
była w związku z tym włączana w programy nauczania szkół podstawowych oraz by 
wszyscy Europejczycy mieli tani i łatwy dostęp do internetu;

17. wzywa Komisję do wspierania „przymierzy wiedzy” w celu opracowywania nowych 
programów szkoleniowych, które pozwolą na zlikwidowanie luk dotyczących 
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umiejętności w zakresie innowacji i na zaspokojenie potrzeb rynku pracy;

18. zauważa, że w celu realizacji założeń strategii „Europa 2020” reakcja państw 
członkowskich na potrzeby przemysłu w zakresie siły roboczej musi być bardziej 
elastyczna;

19. jest przekonany, że w kontekście strategii na rzecz wydłużania życia zawodowego nie 
podejmuje się wystarczających działań w celu wspierania osób starszych w nabywaniu 
umiejętności informatycznych; apeluje ponadto do Komisji i państw członkowskich 
o tworzenie szeroko zakrojonych programów edukacyjnych dla tej grupy społeczeństwa;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia sposobu kształcenia i szkolenia 
zawodowego w całej Europie w celu umożliwienia nabywania nowych umiejętności 
potrzebnych na rynku pracy;

21. zauważa, że mobilność pracowników w obrębie państw UE pozostaje na niskim poziomie 
i wzywa Komisję, aby rozważyła utworzenie ogólnoeuropejskiej służby, która 
umożliwiałaby kierowanie wykwalifikowanych pracowników na wolne stanowiska pracy 
w całej Europie, wspierając rynek pracy i tym samym zwiększając europejską wartość 
dodaną; w związku z tym apeluje do państw członkowskich o zlikwidowanie przeszkód 
dla swobodnego przepływu pracowników i wzywa do pełnej realizacji zaproponowanych 
przez Komisję projektów dotyczących jednolitego rynku w 2012 r.; podkreśla znaczenie 
opracowania szerszej strategii łączącej tworzenie miejsc pracy, zaspokajanie nowych 
i pojawiających się potrzeb na europejskim rynku pracy oraz likwidowanie ograniczeń dla 
pracy w UE i pozostałych barier na rynku wewnętrznym UE;

22. popiera wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskich sektorowych rad 
ds. zatrudnienia i umiejętności mających na celu gromadzenie informacji z państw 
członkowskich i regionów, co ułatwi koordynację wysiłków podejmowanych przez 
wszystkie odnośne strony;

23. podkreśla potrzebę dalszego dostosowywania umiejętności do potrzeb rynku pracy; 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w tym zakresie;

24. biorąc pod uwagę fakt, że szacuje się, iż w 2015 r. nastąpi niedobór informatyków 
wynoszący od 384 000 do 700 000, szacowany deficyt pracowników służby zdrowia 
wyniesie około jednego miliona, a deficyt naukowców – kolejny milion, wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do przedsięwzięcia środków mających na celu zapewnienie 
niezbędnego poziomu wykwalifikowanych zasobów ludzkich w tych obszarach;

25. podkreśla znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich wkład w tworzenie 
nowych miejsc pracy i z zadowoleniem przyjmuje środki takie jak ograniczanie 
biurokracji opracowane, aby pomóc w zakładaniu nowych przedsiębiorstw; podkreśla 
ważną rolę, jaką mógłby odegrać EBI, w szczególności przez promowanie programów 
takich jak JASMINE czy JEREMIE, które mogą stanowić trwałe wsparcie dla potrzeb 
MŚP; podkreśla potrzebę zapewniania wsparcia dla MŚP nie tylko w celu ułatwiania im 
znajdowania osób o odpowiednich kwalifikacjach, lecz również w celu podnoszenia ich 
umiejętności; zauważa, że w kontekście planu działania na rzecz Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów, MŚP potrzebują wsparcia przy podnoszeniu swoich kompetencji
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w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz badań naukowych i innowacji;

26. jest zdania, że MŚP mogą odgrywać i już odgrywają bardzo ważną rolę w zakresie 
szkolenia w wysoce wyspecjalizowanych, innowacyjnych sektorach, a także w sektorach 
wymagających podstawowych umiejętności manualnych potrzebnych w przypadku wielu 
usług; w związku z tym zauważa, że istnieje potrzeba ścisłej współpracy między MŚP a 
placówkami edukacyjnymi; uważa, że należy również rozważyć ułatwienie udzielania 
wsparcia finansowego na rzecz prowadzenia staży i praktyk w sektorze MŚP;

27. podkreśla znaczenie darmowego i rozsądnie regulowanego internetu dla nowych 
przedsiębiorców i podmiotów tworzących miejsca pracy; uważa, że zaufanie 
użytkowników internetu do systemu oraz przekonanie o nienaruszalności jego 
integralności ma podstawowe znaczenie dla nowych internetowych modeli biznesowych;

28. wskazuje, że w Unii Europejskiej jest za mało innowacyjnych firm w sektorze badań 
i rozwoju oraz że poważny niedobór umiejętności w zakresie innowacji i znajomości 
technologii cyfrowych oznacza, iż MŚP nie mogą wdrażać nowych innowacyjnych modeli 
biznesowych ani nowych technologii;

29. podkreśla, że na tendencje na rynku pracy panujące obecnie w państwach członkowskich 
wpływ mają problemy strukturalne istniejące w danym państwie oraz że w związku z tym 
w ramach inicjatyw podejmowanych na szczeblu europejskim należy uwzględniać 
uwarunkowania krajowe;

30. wzywa Komisję do przestrzegania zasady „najpierw myśl na małą skalę” oraz do 
uwzględniania potrzeb MŚP w trakcie opracowywania prawodawstwa w zakresie 
zatrudnienia;

31. wzywa państwa członkowskie – w kontekście rosnącej stopy bezrobocia – do 
przyspieszenia zwiększania liczebności personelu urzędów pracy w celu umożliwienia 
obsługi zwiększającej się liczby osób szukających pracy; jest przekonany, że publiczne 
urzędy pracy mogą odegrać większą rolę poprzez świadczenie usług w dziedzinie uczenia 
się przez całe życie, oferowanie instrumentów oceny umiejętności, tworzenie profili 
i zapewnianie szkoleń, indywidualnych porad zawodowych i usług konsultacyjnych 
klientom (zarówno pracownikom, jak i pracodawcom); 

32. wzywa Komisję – zgodnie z art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – do 
większego wspierania roli partnerów społecznych w poszczególnych sektorach przemysłu 
w całej Europie przy jednoczesnym poszanowaniu ich autonomii;

33. uważa, ze Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia powinien być 
postrzegany w połączeniu z programem ramowym UE w zakresie badań oraz że 
osiągnięcie synergii tych dwóch elementów mogłoby przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia;

34. popiera – zgodnie z art. 155 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – prowadzenie 
dialogu między partnerami społecznymi i zachęca ich do nawiązywania stosunków 
umownych, w tym umów zbiorowych; zaleca, aby wykonywanie umów zawartych na 
szczeblu unijnym przez partnerów społecznych w poszczególnych sektorach przemysłu 
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odbywało się zgodnie z procedurą określoną w art. 155 ust. 2 TFUE w dziedzinach 
podlegających art. 153 TFUE;

35. podkreśla znaczenie partnerstw na szczeblu regionalnym i lokalnym, łączących usługi 
publiczne, podmioty świadczące usługi z zakresu kształcenia i szkolenia oraz 
pracodawców, pod względem ograniczania bezrobocia na szczeblu regionalnym 
i lokalnym;
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