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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: 

– uwzględniając badanie Eurofound z 2009 r. na temat reprezentatywnego statusu 

europejskich organizacji partnerów społecznych: przemysł stalowy”1; 

A. mając na uwadze, że nieustanna restrukturyzacja przemysłu stalowego – wynikająca 

między innymi ze skutków kryzysu gospodarczego, ostrej konkurencji na świecie 

związanej z większą podażą stali z krajów trzecich, wyższych kosztów produkcji oraz 

braku inteligentnych inwestycji – doprowadziła do masowego zamykania zakładów 

przemysłowych, redukcji siły roboczej z 1 mln pracowników w 1970 r. do 369 000 osób 

w 2012 r., co miało destrukcyjny wypływ na poziom zatrudnienia w całych regionach; 

mając na uwadze, że tendencja ta jeszcze się pogłębiła wskutek obecnego kryzysu 

gospodarczego, a od 2008 r. zlikwidowano ponad 60 000 miejsc pracy; 

B. mając na uwadze, że zakłady produkcji stali stanowią podstawę gospodarki lokalnej oraz 

zważywszy na fakt, ze każda restrukturyzacja tych zakładów wywiera znaczący wpływ na 

całą lokalną tkankę gospodarczą;  

C. mając na uwadze, że przemysł stalowy jest przemysłem dostarczającym surowce dla 

całych gałęzi przemysłu europejskiego, co czyni go przemysłem bardziej podatnym na 

zmiany koniunktury, której spowolnienie powoduje nadwyżki produkcyjne będące zbyt 

często pretekstem do restrukturyzacji; mając na uwadze, że jako sektor wyższego szczebla 

przemysł ten odgrywa strategiczną rolę w przedstawionych przez Komisję planach 

reindustrializacji, których celem jest podniesienie udziału przemysłu w PKB Unii 

Europejskiej do 20% do 2020 r.; 

D. mając na uwadze, że konkurencyjność europejskiego przemysłu stalowego i jego 

potencjał w zakresie zatrudnienia w przyszłości uzależnione są od zdolności tego 

przemysłu do większej wydajności i recyklingu; 

E. mając na uwadze, że w porównaniu z innymi sektorami w przemyśle stalowym stosunki 

przemysłowe są w dużej mierze zorganizowane; mając na uwadze, że cecha ta 

uwidoczniła się z powodu wysokiego stopnia uzwiązkowienia, silnie zaznaczającej się 

obecności organizacji pracodawców, które są znacznie rozpowszechnione, oraz 

szerokiego zakresu rokowań zbiorowych; mając na uwadze, że widoczne jest to na 

szczeblu europejskim, gdzie przemysł stalowy jest liderem w rozwijaniu stosunków z 

partnerami społecznymi2; 

F. mając na uwadze, że OECD przewiduje zwiększenie światowego popytu na stal z 1,5 do 

2,3 mld ton do 2025 r. i prognozy te dają przemysłowi stalowemu solidne perspektywy; 

                                                 
1 Eurofound (2009), „Badanie na temat reprezentatywnego statusu europejskich organizacji partnerów 

społecznych: przemysł stalowy”, http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0811027s/tn0811027s.pdf. 
2 Eurofound (2009). 
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mając na uwadze, że UE posiada pierwszorzędne kompetencje, wiedzę fachową, 

infrastrukturę, instalacje przemysłowe, które należy dostosować do przyszłych potrzeb, a 

nie ograniczać lub porzucać w pogoni za krótkoterminową rentownością lub aby ułatwić 

otwarcie innych potencjalnych rynków; 

G. mając na uwadze, że likwidacje zakładów i zwolnienia w przemyśle stalowym często 

dotykają wielu pracowników i że w wielu przypadkach prowadzi to do dalszych 

masowych zwolnień u poddostawców i w innych zakładach; mając na uwadze, że w 

przeszłości wiązało się to z daleko idącymi konsekwencjami dla struktury gospodarczej 

całych regionów i że w tym zakresie zrównoważoną politykę zatrudnienia należy 

rozumieć między innymi także jako inwestycję w politykę strukturalną na szczeblu 

regionalnym; 

H. mając na uwadze, że planowane likwidacje zakładów i zwolnienia grożą ogromną i 

nieodwracalną utratą wiedzy i doświadczenia poszczególnych pracowników, a także 

utratą wiedzy i doświadczenia całej branży tworzonej w Europie od stuleci; 

I. mając na uwadze, że Eurofound opublikuje w 2014 r. sprawozdanie za rok 2013 

zatytułowane „Stosunki przemysłowe a ograniczenia psychospołeczne w pracy w sektorze 

stalowym”1; 

J. mając na uwadze, że Eurofound opublikuje w 2014 r. sprawozdanie zatytułowane „Rola 

dialogu społecznego w polityce przemysłowej”2; 

K. mając na uwadze, że Eurofound opublikuje w 2014 r. sprawozdanie zatytułowane 

„Warunki i jakość pracy w sektorze produkcji: sektorowy arkusz informacyjny z 5. 

badania warunków pracy w Europie”3; 

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania i zawarte w nim propozycje i jest przekonany, 

że należy zająć się głównymi przyczynami ograniczenia zatrudnienia, wyraża jednak 

zaniepokojenie faktem, że europejski plan działania na rzecz przemysłu stalowego nie jest 

dość ambitny ani konkretny; domaga się pilnego opracowania strategii, która byłaby 

zgodna z celami gospodarki zasobooszczędnej i która obejmowałaby handel, energię, 

efektywność energetyczną, środowisko, badania naukowe i rozwój, innowacje, politykę 

zatrudnienia i szkoleniową, aby zniwelować różnice w poziomie wyszkolenia, ograniczyć 

praktyki dumpingowe, a także zapobiec niestabilności cen surowców i podwyżkom cen 

energii; domaga się zatem szczegółowego planu działania, któremu towarzyszyłby ścisły 

harmonogram realizacji; 

2. wzywa do wzmożonego wysiłku na rzecz wdrożenia celów strategii „Europa 2020” 

dotyczących inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu poprzez promowanie silniejszego europejskiego przemysłu stalowego; 

podkreśla w tym kontekście znaczenie utrzymania silnej bazy przemysłowej w Europie; 

zaznacza, że badania, rozwój i innowacje stają się coraz ważniejsze, szczególnie jeżeli 

                                                 
1 Eurofound (sprawozdanie planowane na rok 2014), „Stosunki przemysłowe a ograniczenia psychospołeczne w 

pracy w sektorze stalowym”.  
2 Eurofound (sprawozdanie planowane na rok 2014) „Rola dialogu społecznego w polityce przemysłowej”. 
3 Eurofound (sprawozdanie planowane na styczeń 2014 r.) „Warunki i jakość pracy w sektorze produkcji: 

sektorowy arkusz informacyjny z 5. badania warunków pracy w Europie”.  
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chodzi o potrzebę opracowania mniej zasobochłonnych metod produkcji, które nie 

szkodzą konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i pomagają zwiększyć 

zatrudnienie; 

3. zaleca także państwom członkowskim inwestowanie w zasoby ludzkie oraz poprawę 

warunków korzystania z prawa do kształcenia i szkolenia przy jednoczesnym 

umożliwieniu wzajemnego przenikania się poszczególnych systemów szkolenia, nie tylko 

z myślą o przewidywaniu i zaspokajaniu zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę 

roboczą w przemyśle stalowym ukierunkowanym na nowe technologie oraz na zieloną, 

nieenergochłonną gospodarkę, lecz także aby wzmocnić cały łańcuch produkcji, w tym 

podstawowe zakłady przemysłu stalowego niezbędne do rozwoju wysoko 

wyspecjalizowanych technologii; 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do oceny przyszłych zmian w obszarze 

zatrudnienia w sektorze stali w całej UE i w poszczególnych państwach członkowskich 

oraz do zachęcenia państw członkowskich i partnerów społecznych do sporządzania 

odpowiednich planów w dziedzinie szkolenia, przekwalifikowania, mobilności i zwolnień 

monitorowanych pracowników w sektorze; podkreśla znaczenie wsparcia unijnego na 

rzecz szkolenia i zatrudnienia w procesie przemian w przemyśle, aby zachować i rozwijać 

umiejętności i wiedzę fachową, przewidywać potrzeby w zakresie umiejętności, a także 

wspierać szkolenia i podnoszenie kwalifikacji; domaga się utrzymania tego wsparcia oraz 

kontroli jego wykorzystania; jest zaniepokojony brakiem systematycznych rozwiązań w 

sytuacji zmiany pokoleniowej i przyszłych niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej, 

utraty wiedzy fachowej i kompetencji oraz podkreśla potrzebę zachowania siły roboczej i 

umiejętności, które są niezbędne w przyszłości; 

5. uważa, że zdrowy wzrost gospodarczy jest warunkiem zwiększenia popytu na stal, a także 

że duże projekty infrastrukturalne korzystnie wpłyną na zwiększenie popytu i 

zatrudnienia; 

6. domaga się przeglądu polityki konkurencji oraz zasad pomocy państwa1 z myślą o 

wspieraniu inwestycji w badania naukowe i rozwój, zatrudnienie i szkolenia, a także 

wprowadzeniu –na zasadzie dobrowolności – możliwości akcjonariatu pracowniczego w 

sytuacjach kryzysowych w celu: premiowania inwestycji w zrównoważone zatrudnienie 

wysokiej jakości, unikania masowych redukcji zdolności produkcyjnych, a także 

przeciwdziałania praktyce eksportowania zdolności produkcyjnych i zwiększania importu 

w sytuacji tymczasowej nadprodukcji, która ulegnie zmianie mając na uwadze 

oczekiwania podwojenia się światowego popytu do 2050 r.; z zadowoleniem przyjmuje 

przeprowadzane przez Komisję konsultacje publiczne na ten temat, krótko po zakończeniu 

których mają zostać wysunięte wnioski;  

7. wzywa partnerów społecznych na szczeblu krajowym do większego zaangażowania się w 

debatę na temat wdrożenia planu działania na rzecz przemysłu stalowego w Europie; 

8. z zadowoleniem przyjmuje dwa instrumenty polityki UE angażujące partnerów 

społecznych, czyli komitety europejskiego sektorowego dialogu społecznego oraz grupę 

                                                 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przemysłu hutniczego UE ((2012/2833(RSP)), teksty przyjęte, 

P7_TA(2012)0509. 
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wysokiego szczebla dla przemysłu stalowego, ponieważ pozytywnie wpłynęły one na 

kwestie z zakresu polityki przemysłowej w tym sektorze; wspiera dalsze istnienie grupy 

wysokiego szczebla; 

9. wspiera obowiązek prowadzenia stałego dialogu socjalnego z przedstawicielami 

pracowników; domaga się aktywniejszej współpracy między przedstawicielami 

pracodawców i pracowników na wszystkich szczeblach (unijnym, krajowym, lokalnym i 

na szczeblu przedsiębiorstwa) na rzecz wdrożenia planu działania; podkreśla, że istniejące 

już na szczeblu UE rozwiązania dotyczące konsultacji z pracownikami oraz informowania 

ich muszą zostać skuteczniej wdrożone; podkreśla pozytywny wpływ dodatkowych 

struktur dialogu społecznego w sektorze stali; w związku z tym w oparciu o sprawozdanie 

z inicjatywy własnej Parlamentu nr 2012/20611 wzywa Komisję do przedstawienia 

projektu aktu prawnego dotyczącego współdecydowania pracowników w przypadku 

działań restrukturyzacyjnych; wzywa do przyznania nowych praw oraz rozszerzenia 

zakresu odpowiedzialności rad pracowniczych oraz grup rad pracowniczych w sektorze 

stali; 

10. podkreśla potrzebę wdrażania długoterminowych strategii pozwalających 

przedsiębiorstwom i pracownikom dostosować się do zmian strukturalnych przy 

jednoczesnym przewidywaniu zmian i minimalizowaniu skutków społecznych; ponownie 

wzywa do uchwalenia aktu prawnego w sprawie informowania pracowników i 

przeprowadzania z nimi konsultacji oraz przewidywania restrukturyzacji i zarządzania 

nimi; kładzie szczególny nacisk na długoterminowe planowanie zmian strukturalnych, co 

zagwarantuje łagodne przejście w przypadku zmiany zapotrzebowania na siłę roboczą; 

podkreśla, że poziom umiejętności powinien być wystarczający, aby w razie potrzeby 

zapewnić zatrudnienie oraz przejście do nowych rodzajów produkcji i modeli 

biznesowych; 

11. podkreśla, że pracownicy przemysłu stalowego znacznie częściej niż inni pracownicy 

sektorów produkcyjnych skarżą się na niedostateczne przygotowanie do wykonywania 

danych obowiązków w pracy; domaga się znacznych inwestycji w podnoszenie 

kwalifikacji i szkolenie, aby zaradzić niedopasowaniu umiejętności w sektorze stali i 

zabezpieczyć konkurencyjność sektora oraz jego rentowność w przyszłości; 

12. oczekuje fakultatywnych ram prawnych dla ponadnarodowych porozumień na szczeblu 

przedsiębiorstw między międzynarodowymi federacjami związkowymi a 

przedsiębiorstwami; 

13. pochwala zaangażowanie sektora metalurgicznego w transgraniczną koordynację rokowań 

zbiorowych i wzywa partnerów społecznych w sektorze stali do optymalnego 

wykorzystania dialogu ponadnarodowego, by przeciwdziałać presji na obniżanie 

wynagrodzeń i pogarszaniu się warunków pracy; 

14. domaga się, aby w przypadku wszystkich decyzji z dziedziny zarządzania w odpowiednim 

czasie i kompleksowo stosowano obowiązujące dyrektywy dotyczące indywidualnych i 

zbiorowych praw pracowników i ich przedstawicieli (dyrektywa 98/59/WE w sprawie 

                                                 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, 

przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (2012/2061(INI)), teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005. 
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zwolnień grupowych, 2001/23/WE w sprawie przejęcia przedsiębiorstw, 2002/14/WE w 

sprawie ramowych warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z 

pracownikami, 2009/38/WE w sprawie europejskiej rady zakładowej, 2001/86/WE w 

sprawie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej itp.), nie zaś stawiano 

pracowników i ich przedstawicieli przed faktami dokonanymi; 

15. zauważa, że unijny system handlu emisjami jest korzystny dla producentów energii 

elektrycznej, którzy mogą przerzucić dodatkowe koszty na ceny energii elektrycznej, 

które płacą ich klienci, zaś sektor stali na rynkach globalnych nie może podnosić cen, w 

związku z czym eksportuje się możliwości zatrudnienia; 

16. podkreśla, że wiążąca umowa międzynarodowa dotycząca zmiany klimatu obowiązująca 

jak największą liczbę stron pozwoli częściowo zabezpieczyć europejski przemysł stalowy 

przed dumpingiem ekologicznym i społecznym; 

17. domaga się wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego na cele 

przekwalifikowania pracowników i zdobywania przez nich nowych umiejętności oraz 

poprawy kształcenia ustawicznego, zaspokajania zapotrzebowania na umiejętności, 

lepszego dopasowania umiejętności i przewidywania zmian w sektorze stali z 

uwzględnieniem potrzeby przejścia na gospodarkę mniej zasobochłonną; 

18. wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji (EFG) jako krótkoterminowego działania w przypadku 

zamykania zakładów i zwalniania dużej liczby pracowników; ponownie przypomina 

swoje stanowisko, zgodnie z którym planowanie działań EFG powinno być spójne z 

przechodzeniem na zasobooszczędną i zrównoważoną ekologicznie gospodarkę; 

19. podkreśla, że w celu dalszego stymulowania dialogu społecznego na temat ograniczeń 

psychospołecznych w pracy w europejskim sektorze stali należy zwrócić szczególną 

uwagę na specyficzny charakter warunków pracy, na określenie przyczyn 

charakterystycznych dla sektora, takich jak na przykład ciężki charakter pracy przy 

produkcji stali, cechy siły roboczej (płeć męska, zaawansowany wiek), problemy 

środowiskowe, rozpowszechnienie innowacji technologicznych i daleko posunięta 

restrukturyzacja europejskiego przemysłu stalowego, oraz na ustalenie wpływu 

powyższych czynników na pracę, co może ułatwić sektorową wymianę poglądów i 

refleksję nad działaniami prewencyjnymi; podkreśla ponadto, że wszystkie kluczowe 

podmioty zajmujące się prewencją (czy to na szczeblu europejskim, krajowym, czy też 

lokalnym) mogą zapobiegać ograniczeniom psychospołecznym w pracy na wszystkich 

szczeblach, to znaczy mogą nadal pracować nad poprawą obydwu aspektów zagadnienia, 

tj. zdrowia i wydajności; 

20. domaga się uwzględnienia trudnych warunków pracy i presji na pracowników i 

podwykonawców w przemyśle stalowym wynikających z procesu produkcyjnego w 

formułowaniu nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w 

wytycznych dotyczących emerytur i innych świadczeń socjalnych1; podkreśla, że 

pracownicy sektora stali są w większym stopniu niż przeciętny pracownik w UE28 

narażeni na obciążenie wynikające z charakteru wykonywanej pracy – na zagrożenia 

                                                 
1 Eurofound (sprawozdanie planowane na rok 2014). 
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fizyczne i problemy zdrowotne związane z wykonywaną pracą; 

21. podkreśla, że Unia musi chronić miejsca pracy w sektorze stali oraz swe normy społeczne 

w stosunkach handlowych, przy opracowywaniu umów handlowych, w przepisach 

dotyczących dostępu do swoich zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z krajów 

trzecich, jak i przy wykorzystywaniu swoich narzędzi ochrony przed nieuczciwą 

konkurencją ze strony przedsiębiorstw z krajów trzecich, z których korzysta się zbyt 

rzadko; 

22. zaleca Komisji i państwom członkowskim wprowadzenie przepisów niezbędnych do 

powstania europejskiej polityki przemysłowej, która nie byłaby osłabiona przez 

konkurencję między państwami członkowskimi, co ma miejsce obecnie; zaleca w tym 

celu zbliżenie krajowych norm socjalnych na wyższym poziomie, a także harmonizację 

unijnej minimalnej stawki podatku od przedsiębiorstw na wyższym poziomie. 
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