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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. uważa, że nowa zrównoważona gospodarka Unii Europejskiej musi zapewniać 
zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, co zakłada uwzględnienie 
charakterystyki każdego państwa członkowskiego, stopnia rozwoju gałęzi przemysłu 
krajowego, zgromadzonej wiedzy, gwarancji zatrudnienia zapewniającego uprawnienia 
i ochrony środowiska naturalnego;

2. podkreśla, że konieczność rozwinięcia potencjału w zakresie miejsc pracy dobrej jakości 
w ramach nowej, zrównoważonej gospodarki wymaga ukierunkowania innowacji na 
rozwiązanie głównych problemów społecznych, takich jak bezrobocie i ubóstwo, zmiany 
klimatu, starzenie się społeczeństwa czy wyczerpywanie się zasobów;

3. uważa, iż sprawą kluczową jest zapewnienie nowych ram wspólnotowych wraz z 
odpowiednim budżetem, którego środki będą wystarczające na wspieranie publicznych 
badań naukowych i udostępnianie ich wyników w sposób prosty i niebiurokratyczny, aby 
wspierać innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz w małych i średnich 
przedsiębiorstwach zarówno w celu osiągnięcia efektywności energetycznej, jak 
i wykorzystywania nowych źródeł energii i nowych procesów produkcyjnych, a także na 
rzecz recyklingu i lepszego wykorzystywania zasobów, co przyczyni się do tworzenia 
miejsc pracy dających uprawnienia;

4. nalega na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na regiony będące ofiarami 
przenoszenia produkcji przemysłowej (ze względu na skupienie sektorów przechodzących 
kryzys lub na opuszczanie regionów przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla zintegrowanych, innowacyjnych działań na rzecz 
rozwoju, które przyczyniają się do powstawania miejsc pracy dających uprawnienia 
i mogą zmniejszać nierówności społeczne i asymetrie regionalne;  

5. podkreśla, że nadanie priorytetu efektywności energetycznej przyczynia się do rozwoju 
zróżnicowanych gałęzi przemysłu i może przyczynić się do powstania wielu miejsc pracy 
dających uprawnienia;

6. uważa, że zmianom w procesach produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w sektorach 
muszą towarzyszyć szkolenia zawodowe i kształcenie przez całe życie pracowników, co 
również sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy;

7. nalega na znaczenie sektora publicznego – przede wszystkim w dziedzinach takich jak 
energia, tworzenie infrastruktury i wyposażenia, transport i komunikacja – dla tworzenia 
miejsc pracy dających uprawnienia.


