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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že průmysl EU v současné době zaměstnává přibližně 35 milionů 
osob, tvoří 80 % vývozu a má dominantní úlohu při umísťování přímých zahraničních 
investic; vzhledem k tomu, že 99 % podniků v EU tvoří malé a střední podniky (MSP), 
které představují přibližně 50 % HDP EU a zaměstnávají více než 100 milionů 
pracovníků; vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie by měla být založena na 
průmyslových ekosystémech zahrnujících všechny subjekty průmyslových hodnotových 
řetězců, od velkých společností přes MSP a mikropodniky až po pracovníky a 
spotřebitele;

B. vzhledem k tomu, že ženy a osoby se zdravotním postižením jsou v průmyslových 
odvětvích, povoláních a managementu stále nedostatečně zastoupeny a častěji jsou 
zaměstnávány v průmyslových odvětvích nebo pododvětvích s nízkou přidanou 
hodnotou, a to i přesto, že 40,1 % žen dokončilo terciární vzdělávání a že v roce 2019 
dosáhlo 86,2 % žen ve věkové skupině 20–24 let, oproti 81 % mužů, alespoň vyššího 
středního vzdělání1;

C. vzhledem k tomu, že Evropa potřebuje sociálně účinnou a environmentálně udržitelnou 
průmyslovou strategii, která bude klást důraz na rovné příležitosti a sociální soudržnost; 
vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie EU musí sloužit napříč všemi 
odvětvími a podniky jako impuls pro vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních 
míst, pro posílení úlohy MSP a pro dosažení plně inkluzivního a vyváženého trhu práce, 
s cílem podpořit spravedlivý přechod k digitálnímu průmyslu založenému na 
obnovitelných zdrojích energie, který bude zajišťovat účinné využívání zdrojů, 
energetickou účinnost a klimatickou neutralitu; vzhledem k tomu, že provádění Zelené 
dohody a digitální strategie by mělo podporovat udržitelný růst směrem k 
ekologičtějšímu a více oběhovému průmyslu;

D. vzhledem k tomu, že MSP tvoří více než 99 % všech evropských podniků, ale pouze 
17 % z nich úspěšně začlenilo digitální technologie do svého podnikání; vzhledem k 
tomu, že 70 % podniků uvádí přístup k talentům jako překážku pro investice v celé EU;

E. vzhledem k tomu, že Evropa má po staletí silnou průmyslovou tradici, a proto je 
připravena na účinnou souběžnou transformaci založenou na sociální ekonomice a 
hodnotách EU;

F. vzhledem k tomu, že bezpečné a inkluzivní zavádění a využívání digitalizace a umělé 
inteligence má zásadní význam pro všechna průmyslová odvětví, aby bylo dosaženo 
ekologické transformace průmyslu, která zvýší konkurenceschopnost, vytvoří kvalitní 
pracovní příležitosti a udržitelné obchodní modely a zajistí hospodářskou prosperitu; 
vzhledem k tomu, že je proto důležité investovat do výzkumu a inovací a do digitálního 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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vzdělávání;

G. vzhledem k tomu, že evropský přístup k umělé inteligenci by se měl prioritně zabývat 
etickými aspekty a dilematy spojenými s umělou inteligencí, aby bylo zajištěno, že bude 
umělá inteligence zaměřena na člověka, zlepší kvalitu života lidí, vytvoří pocit 
bezpečnosti, zajistí blahobyt společnosti a lepší životní prostředí a bude v souladu se 
základními právy a hodnotami EU;

H. vzhledem k tomu, že na lidi žijící a pracující v EU tíživě dopadá pandemie COVID-19, 
která s sebou přinesla bezprecedentní výzvy pro průmysl EU a zásadním způsobem 
ovlivnila organizaci práce, zaměstnanost a pracovníky v některých odvětvích, když pět 
milionů lidí je ohroženo ztrátou pracovního uplatnění a v EU jako celku se očekává asi 
7% pokles HDP; vzhledem k tomu, že v některých továrnách byl zaznamenán rychlý 
posun výroby k léčivým přípravkům; vzhledem k tomu, že krize zdůrazňuje potřebu 
nové průmyslové strategie;

I. vzhledem k tomu, že podle zprávy Světového hospodářského fóra o budoucnosti 
pracovních míst skončí 65 % dětí, které vstupují na základní školu, na pracovních 
pozicích, jež dosud neexistují; vzhledem k tomu, že v digitálním věku jsou obzvláště 
znevýhodněni pracovníci s nízkou kvalifikací, přičemž ze statistik Eurostatu vyplývá, že 
77,8 % Evropanů ve věkové skupině 25–64 let se domnívá, že nepotřebují žádné další 
vzdělávání či odbornou přípravu, čímž se snižuje jejich odolnost v případě nestabilních 
situací; vzhledem k tomu, že je proto nutné podporovat systémy vzdělávání a odborné 
přípravy, které zahrnují rekvalifikaci a zvyšování povědomí, s cílem poskytnout 
základní kompetence a dovednosti, včetně digitální gramotnosti, potřebné pro nové 
profesní dráhy;

J. vzhledem k tomu, že sociální dialog, včetně kolektivního vyjednávání a trvalé 
spolupráce mezi sociálními partnery, má zásadní význam pro odolnou průmyslovou 
politiku zlepšující podmínky práce a zaměstnání a přispívá ke spravedlivější 
společnosti, která nikoho neopomíjí;

K. vzhledem k tomu, že sociální partneři by měli být podporováni ve sjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je třeba 
respektovat jejich samostatnost a právo na kolektivní akce;

L. vzhledem k tomu, že hospodářský růst jde ruku v ruce s lepšími sociálními normami, 
životní úrovní a dobrými pracovními podmínkami;

M. vzhledem k tomu, že průmyslová strategie EU by měla přispět k oživení regionů, a 
proto by měla podporovat jejich transformaci prostřednictvím strategií pro inteligentní 
specializaci a ESI fondů;

1. zdůrazňuje, že průmyslová politika EU musí zahrnovat silný sociální a environmentální 
rozměr a musí být v souladu s evropským pilířem sociálních práv a s cíli Zelené dohody 
pro Evropu a Pařížské dohody, aby účinně řešila sociální a ekonomické důsledky 
strukturální změny a přispívala k dosahování uvedených cílů a současně aby 
podporovala konkurenceschopnost, kvalitní zaměstnanost, důstojné pracovní podmínky, 
rovné příležitosti a přístup k funkčním pracovním trhům a systémům sociálního 
zabezpečení pro všechny; zdůrazňuje, že přechod na oběhové, klimaticky neutrální 
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hospodářství nabízí nové příležitosti k vytváření pracovních míst a modernizaci 
evropského průmyslu tím, že vytvoří nové trhy, mimo jiné prostřednictvím energetické 
účinnosti, rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a podpory inovativních modelů, 
jako jsou upcyklace, opětovné používání a opravy;

2. konstatuje, že doporučení pro jednotlivé země by měla zahrnovat opatření a otázky 
související s průmyslovou politikou (EU) v rámci evropského semestru; zdůrazňuje, že 
měření současného stavu a pokroku má rozhodující význam pro budoucí tvorbu politiky 
založené na důkazech, která by rovněž zajistila, aby byly členské státy EU informovány 
o pokroku a vývoji průmyslové politiky na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU;

3. zdůrazňuje, že digitalizace, umělá inteligence, analýza dat velkého objemu, 
kybernetická bezpečnost, inovace a rozvoj opatření pro udržitelný průmysl mají zásadní 
význam pro zajištění lepší sociální soudržnosti, dosažení cílů Zelené dohody pro 
Evropu a pro zajištění konkurenceschopnosti EU;

4. zdůrazňuje význam přeshraničních a sezónních pracovníků pro poskytování služeb, jež 
jsou klíčovým prvkem úsilí o hospodářské oživení, a vyzývá k přijetí opatření na 
podporu jejich mobility a na ochranu jejich pracovních práv, včetně lepšího provádění 
stávajících právních předpisů;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby řešila problémy přeshraničních a sezónních pracovníků 
při získávání sociálních nároků, které jsou způsobeny nedostatečnou přenositelností 
nároků, a to rychlým přijetím revize nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení a zavedením koordinovaných digitálních řešení na úrovni členských států, 
a aby zároveň posílila a zefektivnila řešení jakéhokoli druhu podvodů;

6. vítá finanční úlevu, kterou Komise poskytla na záchranu pracovních míst 
prostřednictvím nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v 
mimořádné situaci (SURE), a domnívá se, že evropský systém zajištění 
nezaměstnanosti by mohl být dalším nástrojem, který bude doprovázet spravedlivý 
přechod na oběhové, klimaticky neutrální a digitální hospodářství a přispěje zejména k 
odolnosti evropského hospodářství, především evropského průmyslu; očekává příslušný 
návrh Komise, který oznámila předsedkyně von der Leyenová;

7. vítá návrh plánu oživení EU předložený Komisí dne 27. května 2020, který zahrnuje 
posílený dlouhodobý rozpočet EU (VFR 2021–2027) a nový nástroj EU na podporu 
oživení Next Generation s finančním krytím ve výši 750 miliard EUR, a vyzývá k jeho 
urychlenému schválení; zdůrazňuje v tomto smyslu význam sociálně a environmentálně 
udržitelných investic v průmyslových odvětvích, která byla krizí nejvíce zasažena, 
prostřednictvím facility na podporu oživení a odolnosti, s důrazem na usnadnění 
aktivních politik zaměstnanosti, investice do digitálních dovedností a infrastruktury, 
podnikání a zakládání nových podniků, zejména pro MSP a osoby samostatně 
výdělečně činné, což přispěje k vytvoření strategie pro udržitelnou a 
konkurenceschopnou průmyslovou politiku v celé EU;

8. zdůrazňuje, že má-li Evropa získat nebo si udržet světové prvenství ve strategických 
průmyslových odvětvích a určitých technologiích s vysokou přidanou hodnotou, je 
nezbytné provádět projekty výzkumu a inovací v rámci programu Horizont Evropa a 
Evropského inovačního a technologického institutu (EIT); připomíná pozitivní dopad 
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inovačního úsilí, pokud jde o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, 
konkurenceschopnost podniků v EU a množství a kvalitu pracovních míst;

9. vítá finanční úlevu, kterou Komise poskytla na záchranu pracovních míst 
prostřednictvím programu SURE a dalších partnerství mezi službami zaměstnanosti, 
sociálními partnery a společnostmi s cílem usnadnit rekvalifikaci, zejména sezónním 
pracovníkům na všech typech pracovních míst v odvětví cestovního ruchu;

10. domnívá se, že průmyslová politika EU musí usilovat o urychlení inovací, zejména v 
klíčových odvětvích digitalizace a výroby, a zahrnovat strategie na podporu obnovení 
kvalitních příležitostí v oblasti zaměstnanosti a výroby v celé Unie, přičemž současně 
musí zajišťovat vyvážený a udržitelný regionální rozvoj ve všech regionech EU za 
pomoci politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) s 
cílem zvýšit světovou konkurenceschopnost EU a zabránit nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve strategických odvětvích, jako jsou léčiva a 
zdravotnické prostředky, kybernetická bezpečnost a zabezpečení údajů, digitální služby 
a strategické technologie a energetika, čímž bude posílena strategická autonomie EU; v 
tomto ohledu zdůrazňuje význam rozvoje dovedností pracovníků v těchto odvětvích; 
dále zdůrazňuje, že je třeba prosazovat veřejné investice a řádné využívání státní 
podpory, jakož i posílit kapitálové investice společností, diverzifikovat globální 
dodavatelské řetězce a učinit je udržitelnějšími a transparentnějšími;

11. zdůrazňuje, že odvětví průmyslu je základním pilířem hospodářství, neboť zajišťuje 
velký podíl evropského vývozu a investic do výzkumu a inovací; zdůrazňuje klíčovou 
úlohu MSP jako páteře evropského hospodářství při zajišťování průmyslového růstu EU 
a dosahování cílů ekologické a digitální transformace; zdůrazňuje proto, že MSP by 
měly být ústředním prvkem nové průmyslové strategie, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby vytvořily prostředí podporující MSP, které umožní jejich rozvoj a růst, 
například snížením zbytečné regulační zátěže, usnadněním přístupu k vhodným zdrojům 
financování a podporou podnikání, jež mají zásadní význam pro inovace, vytváření 
pracovních míst a začleňování; v tomto ohledu podporuje doplňkovost mezi novou 
průmyslovou strategií a novým akčním plánem pro oběhové hospodářství, který by měl 
do roku 2030 vytvořit až 700 000 nových pracovních míst v celé EU, z nichž mnohé 
budou obzvláště přínosné pro MSP;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí silné sociální složky průmyslové strategie EU a inkluzivní 
digitalizace průmyslu; vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila dostatečné finanční 
prostředky a účinné mechanismy prostřednictvím Evropského sociálního fondu plus, 
Fondu pro spravedlivou transformaci a dalších; požaduje strategii, která by řešila 
potřeby méně technologicky vyspělých průmyslových regionů, včetně těch, které jsou 
silně závislé na pevných fosilních palivech, a regionů, na něž se vztahuje článek 174 
SFEU, a která by zajistila potřebné investice do infrastruktury, jako je pokrytí 
širokopásmovým internetem;

13. zdůrazňuje, že je třeba vyzdvihnout riziko ztráty pracovních míst v důsledku 
průmyslové transformace a odpovědnost orgánů v oblasti sociální ochrany; vyzývá 
členské státy, aby při této transformaci zajistily odpovídající mzdy a podporu 
pracovníkům s důrazem na zaměstnatelnost a dobré životní podmínky a aby zvážily 
širší škálu opatření v oblasti sociální ochrany, jako jsou vnitrostátní systémy zaručeného 
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minimálního příjmu, dávky v nezaměstnanosti, rodinné přídavky, příspěvek na 
vytápění, přiměřené důchody, stipendia pro studenty, placené stáže a podpora osob se 
zdravotním postižením, s cílem zajistit jim důstojnou životní úroveň;

14. zdůrazňuje, že investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomáhají předcházet 
onemocněním souvisejícím s prací, úrazům a škodlivým fyzickým a psychosociálním 
tlakům a mají hmatatelný pozitivní dopad na hospodářství tím, že přispívají k lepší 
výkonnosti a udržitelné pracovní kariéře; připomíná, že podle Komise se jedno euro 
vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vrací v podobě nejméně dvou eur; 
zdůrazňuje, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být prioritou i v nové 
průmyslové strategii pro Evropu;

15. vítá navýšení zdrojů přidělených do Fondu pro spravedlivou transformaci, neboť do 
roku 2030 by mohlo dojít ke ztrátě 160 000 pracovních míst v odvětví těžby uhlí v 
rámci dlouhodobého procesu průmyslové transformace, přičemž hlubokým 
strukturálním změnám budou čelit i další odvětví, jako jsou energeticky náročná 
průmyslová odvětví nebo automobilový průmysl;

16. vyzývá Komisi, aby pečlivě prozkoumala důsledky závislosti Evropy na dovozu ze 
třetích zemí, zejména z Číny a dalších zemí, kde má stát významný vliv na trh, což má 
nespravedlivé dopady na podniky a zaměstnance v EU;

17. bere na vědomí individualizovaný přístup, který bude Komise uplatňovat při navrhování 
programů v rámci průmyslové strategie; žádá, aby byl tento přístup součástí realistické 
perspektivy zohledňující skutečné potřeby každého ekosystému;

18. v zájmu ochrany pracovních míst v Evropě zdůrazňuje, že je nezbytné reformovat právo 
EU v oblasti hospodářské soutěže a současně zajistit, aby EU zůstala otevřená a 
přitažlivá pro zahraniční investice v rámci právního státu a norem EU;

19. zdůrazňuje, že schopnost přilákat, nabírat a udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost a udržitelnost průmyslu EU zásadní význam; domnívá se, že 
pro řešení současného i budoucího nedostatku kvalifikovaných pracovníků a na podporu 
přechodu k udržitelným vzorcům výroby a služeb jsou klíčové aktivní politiky trhu 
práce, vzdělávání a odborná příprava v odvětvích orientovaných na budoucnost, 
důstojná pracovní místa a dobré pracovní podmínky, dosažitelná a cenově dostupná 
péče o děti, dovednosti a kompetence, zejména pokud jde o odborné vzdělávání a 
přípravu a digitální dovednosti; je přesvědčen, že investice do individualizovaného 
celoživotního učení, podnikání, včetně družstev a sociálních podniků, digitální 
gramotnosti a lidských zdrojů jsou důležité pro zajištění efektivního a včasného 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání a povedou k 
vytvoření silné a odolné pracovní síly, a proto by měly být nedílnou součástí 
průmyslové strategie EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k zajištění toho, aby se cíle 
nové průmyslové strategie, Zelené dohody pro Evropu a nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly tím, že se zaměří na konkrétní opatření a koordinované 
strategie pro dospělé s cílem umožnit jim prohloubit své dovednosti a zlepšit kvalifikace 
v reakci na měnící se požadavky, poptávku a transformace na trhu práce;

20. uznává, že nedostatky v oblasti dovedností a nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi patří mezi největší výzvy, jimž podniky v dnešní době čelí, 
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a brzdí výrobu a růst, a zdůrazňuje, že dovednosti by měly odpovídat potřebám trhu 
práce; domnívá se, že sociální partneři by měli hrát klíčovou úlohu při identifikování 
budoucích nedostatků v oblasti dovedností a při vytváření programů vzdělávání a 
odborné přípravy, včetně přípravy na pracovišti, a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly integrované strategické plánování a lepší spolupráci a výměnu informací 
mezi všemi příslušnými aktéry, včetně poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, 
průmyslových klastrů, univerzit, veřejných služeb zaměstnanosti, podniků, odborů a 
místních a regionálních orgánů, se zvláštním důrazem na nové dovednosti pro nová 
povolání a odvětví; v této souvislosti zdůrazňuje význam podpůrných struktur, jako jsou 
sítě malých a středních podniků, agentury pro regionální rozvoj, inovační klastry a 
poradenství pro začínající podniky za účelem vytváření místních a regionálních 
průmyslových hodnotových řetězců; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 
mobilitu pracovních sil a zajistily přenositelnost a plné uznávání odborných dovedností 
a kvalifikací a účinnou ochranu práv sociálního zabezpečení mobilních pracovníků v 
rámci EU a aby vypracovaly politiky, které přilákají výzkumné pracovníky, kvalitní 
studenty a kvalifikované pracovníky ze třetích zemí;

21. poukazuje na to, že rozvoj technologií umělé inteligence představuje pro budoucí trh 
práce a průmysl EU jak příležitosti, tak výzvy; konstatuje, že EU má potenciál stát se 
světovým lídrem, pokud jde o prosazování sociálně odpovědného přístupu k této 
technologii a jejímu používání; vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými 
státy, sociálními partnery a dalšími zainteresovanými stranami s cílem adekvátně 
reagovat na odvětvové změny, které vyžadují odpovídající rekvalifikační programy pro 
pracovníky, a na vytvoření, provádění a prosazování evropských etických a 
bezpečnostních norem v oblasti umělé inteligence; zdůrazňuje, že v zájmu posílení 
jednotného trhu je nutné řešit potenciální reakce společnosti a rozvíjet koncepce a 
myšlenky, které mohou být odpovědí na tyto výzvy, včetně případných aspektů zdanění 
pracovišť nahrazených robotikou;

22. vyzývá Unii a členské státy, aby respektovaly sociální partnery a posílily jejich pozici, 
rozšířily kolektivní vyjednávání a přijaly opatření na podporu vysoké hustoty výskytu 
odborových svazů a sdružení zaměstnavatelů s cílem zajistit demokratický, inkluzivní a 
sociálně spravedlivý průmysl; zdůrazňuje, že účinný sociální dialog je nezbytným 
nástrojem pro zajištění demokratického, inkluzivního a spravedlivého přechodu v 
odvětví průmyslu; domnívá se, že spolupráce mezi Unií, členskými státy, sociálními 
partnery a reprezentativními organizacemi občanské společnosti vytváří prostředí pro 
růst evropského průmyslu a že nová průmyslová strategie by měla odrážet tradice 
sociálního trhu EU a plně zapojovat sociální partnery prostřednictvím pevného rámce 
řízení; zdůrazňuje, že sociální dialog přispívá jak k hospodářské konkurenceschopnosti, 
tak k sociální soudržnosti; vyzývá k dalšímu posílení sociálního dialogu v celé Evropě s 
cílem vyvážit pracovněprávní vztahy a podpořit kolektivní vyjednávání; zdůrazňuje, že 
průmyslová strategie by měla zohledňovat zájmy a názory pracovníků, jejich zástupců a 
odborových svazů, aby bylo zajištěno její demokratické provádění; vyzývá Komisi, aby 
tyto skupiny do celého procesu zahrnula;

23. zdůrazňuje, že je třeba rychleji začleňovat mladé učně na trh práce prostřednictvím 
kvalitních placených stáží; vyzývá členské státy, aby již od okamžiku základního 
vzdělávání podporovaly kulturu odborného vzdělávání a přípravy, kdy jsou ceněna 
řemesla a odborné vzdělávání se stává žádoucím a předvídatelným;
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24. zdůrazňuje úlohu dostupnosti vzdělávacích činností při vytváření kultury celoživotního 
učení; vyzývá Komisi, aby rozvíjela a podporovala více příležitostí k přístupu k 
činnostem celoživotního učení, jako jsou univerzitní programy pro dospělé a seniory, 
střediska veřejného vzdělávání, poukázky na vzdělávací činnosti, veřejné hromadné 
otevřené on-line kurzy, více finančních prostředků pro organizace občanské společnosti 
v oblasti vzdělávání, fondy a činnosti v oblasti změny povolání;

25. vítá činnost Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), zejména v oblasti 
odborného vzdělávání, při podpoře mobility a poskytování pomoci partnerským zemím 
v jejich transformaci a při rozvoji lidského kapitálu prostřednictvím reformy jejich 
systémů vzdělávání a odborné přípravy a trhu práce; vyzývá k těsnější spolupráci v 
oblasti poznatků, sdílení informací a osvědčených postupů mezi střediskem Cedefop, 
nadací Eurofound, ESVČ a Komisí;

26. domnívá se, že současná pandemie zdůraznila význam digitálních a ekologických 
řešení, zejména práce na dálku, a nutnost zavést minimální normy na evropské úrovni s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost pracovníků a zajistit zapojení sociálních partnerů; je 
přesvědčen, že práce na dálku nabízí příležitosti, jako je lepší rovnováha mezi 
pracovním a soukromým životem, nižší emise CO2 v souvislosti s denním dojížděním a 
lepší příležitosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, pečovatele, mladé lidi 
a obyvatele odlehlých oblastí, přičemž současně uznává existenci výzev spojených se 
sociální, profesní a digitální propastí; vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
legislativního rámce s cílem upravit podmínky pro práci na dálku v celé EU a zajistit 
důstojné podmínky práce a zaměstnání v digitální ekonomice;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní aktualizaci evropského akčního plánu 
digitálního vzdělávání, který demokratizuje distanční vzdělávání, včetně celoživotního 
učení, a neformální vzdělávání, zajistí lepší financování s cílem učinit digitální 
dovednosti nejvyšší prioritou a zintenzivnit spolupráci mezi členskými státy; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala důležitou úlohu a potenciál práce na dálku a elektronického 
učení ve veřejném i soukromém sektoru a aby nikoho neopomíjela;

28. zdůrazňuje, že politika v oblasti klimatu by měla být prováděna způsobem, který 
podporuje nové technologie, investice a inovace, a tím i tvorbu pracovních míst; 
zdůrazňuje, že ekologická transformace má potenciál vytvářet nová zelená pracovní 
místa, avšak každý plán dekarbonizace evropského průmyslu musí být doprovázen 
mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelným s WTO, který doplňuje 
stávající opatření v oblasti úniku uhlíku;

29. vyzývá členské státy, aby zajistily účinné rámce pro preventivní restrukturalizaci a 
rámec druhé šance s cílem umožnit čestným dlužníkům ve finančních obtížích obnovit 
svou životaschopnost a zabránit platební neschopnosti a neodradit je od zkoušení 
nových nápadů;

30. zdůrazňuje, že jednou z klíčových zásad průmyslové strategie EU musí být vyvážené 
zastoupení žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi; vyzývá Komisi, aby do své 
průmyslové strategie zahrnula hledisko rovnosti žen a mužů, zejména pokud jde o 
opatření zaměřená na digitální a ekologickou transformaci, a vybízela ženy k účasti na 
digitální ekonomice, podnikání, oborech STEM a na vzdělávání a zaměstnanosti v 
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oblasti IKT, aby se odstranily veškeré genderové rozdíly v průmyslové a digitální 
oblasti; vyzývá Unii, členské státy a sociální partnery, aby odstranili jakoukoli mzdovou 
diskriminaci na základě věku nebo pohlaví v odvětví průmyslu a v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zajistili, aby všichni pracovníci měli 
nárok na přiměřené mzdy buď na základě kolektivních smluv, nebo zákonem 
stanovených minimálních mezd; vyzývá členské státy, aby konečně odblokovaly 
směrnici o ženách v řídících a dozorčích orgánech navrženou v roce 2012 s cílem zvýšit 
podíl žen na vedoucích pozicích;

31. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby se Evropská strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 2020 zabývala začleňováním osob se 
zdravotním postižením do průmyslových odvětví a do společnosti a zajištěním jejich 
přístupu na pracoviště a aby tento postup podporovala potíráním diskriminace, 
posilováním solidarity a zabezpečením přístupnosti odstraněním fyzických, digitálních a 
sociálních překážek a využíváním digitálních pomocných technologií; naléhavě vyzývá 
průmysl, aby plně uplatňoval zásadu univerzálního designu, aby již od fáze návrhu plně 
zajistil zásadu přístupnosti a aby navázal dialog s organizacemi zastupujícími osoby se 
zdravotním postižením;

32. zdůrazňuje, že Unie a členské státy musí jednotně podporovat postavení evropského 
průmyslu ve světě a vytvořit širokou konkurenceschopnou průmyslovou základnu v 
souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050; zdůrazňuje, že v této souvislosti 
hrají důležitou úlohu při zajišťování prosperity průmyslových činností vytváření 
kvalitních pracovních míst, sociální ochrana, dobře fungující veřejné služby a právní 
stát;

33. vyzývá Unii a členské státy, aby v rámci evropské průmyslové politiky zajistily, že 
finanční podpora a dotace budou poskytovány pouze podnikům, které dodržují platné 
kolektivní smlouvy; rovněž zdůrazňuje, že mimořádná pomoc v důsledku krizové 
situace, jakou je například COVID-19, by měla být poskytována pouze společnostem, 
které se zdrží zpětného odkupu akcií, vyplácení dividend akcionářům a poskytování 
bonusů výkonným pracovníkům a které nejsou registrovány v daňových rájích.
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