
PA\1046256PL.doc PE546.676v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2014/2245(INI)

27.1.2015

PROJEKT OPINII

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: 
wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii
(2014/2245(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Neoklis Sylikiotis



PE546.676v01-00 2/3 PA\1046256PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\1046256PL.doc 3/3 PE546.676v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy poważnie zaszkodził spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, powodując ogromne różnice między państwami członkowskimi; 
przypomina, że od początku kryzysu w przemyśle wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 
mln miejsc pracy1;

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest jednym z fundamentów spójności gospodarczej i 
społecznej w Europie, ponieważ zależy od niego blisko 80% europejskiego eksportu oraz 
dotyczy go 80% wydatków na badania i rozwój w Europie2;

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w szeregu krajów europejskich ma negatywny 
wpływ na strukturę sektorów przemysłowych, powodując spadek inwestycji oraz 
utrudniając producentom dostęp do kredytu;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i inwestycje otrzymujące wsparcie z funduszy UE 
powinny posiadać klauzulę o zatrudnieniu obejmującą obowiązek tworzenia nowych i 
pewnych miejsc pracy;

5. wzywa do większych inwestycji społecznych i publicznych, bez których niemożliwe 
będzie osiągnięcie do 2020 r. celu podwyższenia udziału przemysłu w PKB aż do 20%; 
przypomina, że wszystkie inwestycje i projekty powinny wzmacniać ochronę środowiska 
naturalnego;

6. wzywa do opracowania strategii przemysłowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, która 
stawi czoła bezrobociu i zapewni większy wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy 
oferujących pracownikom więcej praw, a także dostęp do publicznej opieki zdrowotnej 
oraz kształcenia i która będzie jednym ze środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być zrównoważony rozwój i wysoka jakość życia idąca w 
parze z dobrobytem i godną pracą dla każdego.

                                               
1 Sprawozdanie dotyczące wyników gospodarczych w przemyśle w roku 2013, dokument roboczy służb 
Komisji, s. 6.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”, s. 3.


