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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. wskazuje na znaczenie proponowanych globalnych środków na rzecz uczenia się przez 
całe życie oraz na nacisk, jaki należy położyć na włączenie umiejętności w zakresie 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;  

3. 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 wzywa do pełnej realizacji zaproponowanych przez Komisję 
projektów dotyczących jednolitego rynku w 2012 r.;

4. podkreśla znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich wkład w tworzenie 
nowych miejsc pracy i z zadowoleniem przyjmuje środki takie jak ograniczanie 
biurokracji, 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;

5. uznaje, że proponowane obniżenie pozapłacowych kosztów pracy pomoże w tworzeniu 
nowych miejsc pracy, zauważa jednak, że wynikające z tego zmniejszenie wpływów na 
rzecz ubezpieczeń społecznych należy finansować przy pomocy nowych metod 
finansowania zaproponowanych przez Komisję Europejską, wywierając możliwie jak 
najmniejszy wpływ na konkurencyjność przemysłu. 


