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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel az uniós ipar jelenleg mintegy 35 millió embert foglalkoztat, az export több mint 
80%-át teszi ki, és meghatározó szerepet játszik a közvetlen külföldi tőkebefektetések 
kihelyezésében; mivel az uniós vállalkozások 99%-a kis- és középvállalkozás, amelyek 
az EU GDP-jének mintegy 50%-át adják, és több mint 100 millió munkavállalót 
foglalkoztatnak; mivel az új iparstratégiának olyan ipari ökoszisztémákon kell 
alapulnia, amelyek magukban foglalják az ipari értékláncok valamennyi szereplőjét a 
nagyvállalatoktól, a kkv-któl és a mikrovállalkozásoktól a munkavállalókig és a 
fogyasztókig;

B. mivel a nők és a fogyatékossággal élő személyek továbbra is alulreprezentáltak az ipari 
ágazatokban, foglalkozásokban és vezetői szinteken, és gyakrabban alkalmazzák őket az 
alacsony hozzáadott értéket képviselő iparágakban vagy alágazatokban annak ellenére, 
hogy a nők 40,1%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és hogy 2019-ben a 20–24 
éves korosztályban a nők 86,2%-a szerzett legalább felső középfokú végzettséget, 
szemben a férfiak 81%-ával1;

C. mivel Európának olyan társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
iparstratégiára van szüksége, amely az esélyegyenlőséget és a társadalmi kohéziót 
helyezi előtérbe; mivel az új uniós iparstratégiának valamennyi ágazatban és vállalatban 
közvetítő szerepet kell játszania, hogy több és jobb munkahelyet teremtsen, megerősítse 
a kkv-k szerepét és megvalósítsa a teljes mértékben befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiacot, a digitális és megújuló energiaforrásokon alapuló, rendkívül erőforrás-
hatékony és energiahatékony, klímasemleges iparra való méltányos kettős átállás 
támogatása érdekében; mivel a zöld megállapodás és a digitális stratégia 
végrehajtásának ösztönöznie kell a zöldebb és nagyobb mértékben körforgásos ipart 
eredményező fenntartható növekedést;

D. mivel a kkv-k az összes európai vállalkozás több mint 99%-át teszik ki, de csak 17%-uk 
integrált sikeresen digitális technológiákat üzleti tevékenységébe; mivel a vállalkozások 
70%-a szerint a tehetséges munkaerő hozzáférhetősége a beruházás egyik akadálya az 
Unióban;

E. mivel Európa több évszázados, erős ipari hagyományokkal rendelkezik, ezért alkalmas 
a szociális gazdaságon és az Unió értékein alapuló hatékony kettős átállásra;

F. mivel a digitalizáció és a mesterséges intelligencia biztonságos és inkluzív bevezetése 
és alkalmazása minden ipari ágazat számára kulcsfontosságú a versenyképességet 
növelő, minőségi munkalehetőségeket, fenntartható üzleti modelleket és gazdasági 
jólétet teremtő zöld ipari átállás megvalósítása érdekében; mivel e tekintetben fontos 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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beruházni a kutatásba, az innovációba és a digitális oktatásba;

G. mivel a mesterséges intelligencia európai megközelítésének kiemelten kell kezelnie a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai szempontokat és dilemmákat annak 
biztosítása érdekében, hogy az emberközpontú legyen, növelje az emberek jólétét, a 
biztonság érzetét, a társadalom és a környezet jólétét, és teljes mértékben tiszteletben 
tartsa az EU alapvető jogait és értékeit;

H. mivel az EU-ban élő és dolgozó embereket súlyosan érintette a Covid19-járvány, amely 
példátlan kihívások elé állította az uniós ipart és egyes ágazatokban óriási hatást 
gyakorolt a munka és a munkahelyek megszervezésére és a dolgozókra: több mint 5 
millió embert fenyeget az a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és az előrejelzések 
szerint a GDP átlagosan mintegy 7%-kal csökken szerte az EU-ban; mivel számos 
gyárban a gyógyászati termékekre való gyors átállás figyelhető meg; mivel a válság 
növeli az új iparstratégia szükségességét;

I. mivel a Világgazdasági Fórum a jövő munkahelyeiről szóló jelentése szerint a ma 
általános iskolába kerülő gyermekek 65%-a ma még nem létező munkakörökben fog 
dolgozni; mivel az alacsony képzettségű munkaerő különösen kiszolgáltatott a digitális 
korban, és az Eurostat statisztikái azt mutatják, hogy a 25 és 64 év közötti európaiak 
77,8%-a véli úgy, hogy nincs szüksége további oktatásra vagy képzésre, és így 
kiszolgáltatottá válik a sokkhatásokkal szemben; mivel ezért támogatni kell az átképzési 
és tudatosságnövelő elemeket is tartalmazó oktatási és képzési rendszereket az új 
karrierekhez szükséges alapvető kompetenciák és készségek – többek között a digitális 
jártasság – átadása érdekében;

J. mivel a kollektív tárgyalásokat és a szociális partnerek közötti folyamatos 
együttműködést is magában foglaló szociális párbeszéd elengedhetetlen egy olyan 
szilárd iparpolitikához, amely javítja a munkakörülményeket és a foglalkoztatási 
feltételeket, ezáltal hozzájárulva egy méltányosabb társadalomhoz, amely senkit nem 
hagy magára;

K. mivel a szociális partnereket – autonómiájuk és a kollektív fellépéshez való joguk teljes 
tiszteletben tartása mellett – arra kell ösztönözni, hogy az őket érintő kérdésekben 
tárgyalásokat folytassanak és kollektív szerződéseket kössenek;

L. mivel a gazdasági növekedés jobb szociális feltételekkel és életszínvonallal, valamint jó 
munkakörülményekkel jár együtt;

M. mivel az uniós iparstratégiának elő kell segítenie a régiók újjáélesztését, ezért 
támogatnia kell azok átalakulását intelligens szakosodási stratégiák és esb-alapok révén;

1. kiemeli, hogy az uniós iparpolitikának erős szociális és környezetvédelmi dimenziót 
kell magában foglalnia, és összhangban kell lennie a szociális jogok európai pillérével, 
valamint a zöld megállapodás és a Párizsi Szerződés célkitűzéseivel, hogy hatékonyan 
kezelhesse a strukturális változások társadalmi és gazdasági következményeit, és 
hozzájárulhasson az említett célkitűzések megvalósulásához a versenyképesség, a 
minőségi foglalkoztatás, a tisztességes munkakörülmények és az esélyegyenlőség, 
valamint a jól működő munkaerőpiacokhoz és a mindenkit megillető jóléti 
rendszerekhez való hozzáférés támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
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körforgásos, klímasemleges gazdaságra való átállás új lehetőségeket kínál a 
munkahelyteremtésre és Európa ipari ágazatának modernizálására új piacok létrehozása 
révén, többek között az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások növelése és az 
innovatív modellek, például az újrahasznosítás, az újrafelhasználás és a javítás 
előmozdítása révén;

2. megjegyzi, hogy az országspecifikus ajánlásoknak tartalmazniuk kell az európai 
szemeszter keretében az (uniós) iparpolitika szempontjából releváns intézkedéseket és 
kérdéseket; kiemeli, hogy a jelenlegi helyzet és az előrehaladás mérése alapvető 
fontosságú a tényeken alapuló politikai döntéshozatal folytatásához, amely biztosítaná 
az uniós tagállamoknak az iparpolitika nemzeti és uniós szintű előrehaladásáról és 
fejlődéséről történő tájékoztatását is;

3. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok 
elemzése, a kiberbiztonság, az innováció és a fenntartható iparágakra irányuló 
intézkedések kidolgozása elengedhetetlen a jobb társadalmi kohézió megteremtéséhez, 
az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez és az EU versenyképességének 
biztosításához;

4. hangsúlyozza a határ menti ingázók és az idénymunkások fontosságát a 
szolgáltatásnyújtásban, ami a gazdaság fellendítésére irányuló erőfeszítések egyik 
kulcsfontosságú eleme, és felszólít olyan intézkedések meghozatalára, amelyek célja 
mobilitásuk ösztönzése és munkavállalói jogaik védelme, ideértve a meglévő 
jogszabályok jobb végrehajtását is;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
rendelet felülvizsgálatának gyors elfogadása és a tagállami szinten összehangolt 
digitális megoldások végrehajtása révén foglalkozzon azokkal a problémákkal, 
amelyekkel a határ menti ingázók és az idénymunkások szembesülnek szociális 
jogosultságaik megszerzése során, és amelyek a munkavállalók jogosultságai 
hordozhatóságának hiányából fakadnak, továbbá hogy ugyanakkor fokozza és 
észszerűsítse a csalások ellen irányuló megoldásokat;

6. üdvözli a Bizottság által a munkahelyek megmentése érdekében biztosított pénzügyi 
segítségnyújtást a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó eszköz (SURE) révén, és úgy véli, hogy egy európai 
munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer kiegészítő eszközként szolgálhatna a 
körforgásos, klímasemleges és digitális gazdaságra való méltányos átálláshoz, és 
hozzájárulhatna az európai gazdaság és különösen az európai ipar ellenálló 
képességéhez; várja a von der Leyen elnök által e tekintetben bejelentett bizottsági 
javaslatot;

7. üdvözli a Bizottságnak az uniós gazdaságélénkítési tervre vonatkozó, 2020. május 27-i 
javaslatát, amely megerősített hosszú távú uniós költségvetést (2021–2027-es többéves 
pénzügyi keret) és egy új, 750 milliárd eurós új uniós gazdaságélénkítési eszközt 
tartalmaz, és felszólít annak mielőbbi jóváhagyására; e tekintetben kiemeli a társadalmi 
és környezeti szempontból fenntartható beruházások fontosságát a válság által 
különösen sújtott ipari ágazatokban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz révén, 
az aktív foglalkoztatáspolitikák, a digitális kompetenciákba és infrastruktúrába való 
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beruházások és a vállalkozói készség előmozdítására, valamint az induló vállalkozások 
létrehozásának elősegítésére összpontosítva, különösen a kkv-k és az önálló vállalkozók 
számára, ami elősegíti a fenntartható és versenyképes iparpolitikára irányuló uniós 
stratégia kidolgozását;

8. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy globális vezető szerepet töltsön be vagy 
tartson fenn a stratégiai ipari ágazatokban és bizonyos magas hozzáadott értékkel 
rendelkező technológiák terén, kulcsfontosságúak az Európai horizont program és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) kutatási és innovációs projektjei; 
emlékeztet az innovációs erőfeszítések pozitív hatására a klímasemlegesség 2050-ig 
történő megvalósítása, az uniós vállalkozások számára versenyképes vezető szerep, 
valamint a munkahelyek mennyisége és minősége tekintetében;

9. üdvözli a Bizottság által a SURE programon keresztül a munkahelyek megmentése 
érdekében biztosított pénzügyi segítségnyújtást, valamint különösen az idegenforgalmi 
ágazatban különféle tevékenységeket végző idénymunkások számára átképzéseket 
biztosító foglalkoztatási szolgálatok, szociális partnerek és vállalatok közötti további 
partnerségeket;

10. úgy véli, hogy az uniós iparpolitikának az innováció felgyorsítására kell törekednie, 
különösen a digitalizáció és a termelés kulcsfontosságú területein, és olyan stratégiákat 
kell magában foglalnia, amelyek előmozdítják a minőségi foglalkoztatás és a gyártási 
lehetőségek helyreállítását az EU-ban, biztosítják a kiegyensúlyozott fenntartható 
regionális fejlődést valamennyi uniós régióban, a kohéziós politika és az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) támogatásával az EU globális 
versenyképességének növelése és a külföldi szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan stratégiai ágazatokban, mint a gyógyszerek és 
az orvostechnikai eszközök, a kiber- és adatbiztonság, a digitális szolgáltatások, a 
stratégiai technológiák és az energiaágazat, ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját; e tekintetben hangsúlyozza a munkavállalói készségek fejlesztésének 
fontosságát ezekben az ágazatokban; hangsúlyozza továbbá, hogy elő kell mozdítani az 
állami beruházásokat és az állami támogatások megfelelő felhasználását, valamint meg 
kell erősíteni a vállalatok tőkebefektetéseit, diverzifikálni kell a globális ellátási 
láncokat, valamint fenntarthatóbbá és átláthatóbbá kell tenni azokat;

11. megismétli, hogy az ipari ágazat a gazdaság sarokköve, amely az európai export, 
valamint a kutatásba és innovációba történő beruházások jelentős részéért felelős; 
hangsúlyozza a kkv-k kulcsfontosságú szerepét az európai gazdaság gerinceként az 
uniós ipari növekedés biztosításában, valamint a zöld és digitális átállás céljainak 
elérésében; hangsúlyozza ezért, hogy a kkv-knak kell állniuk az új ipari stratégia 
középpontjában, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teremtsenek olyan 
támogató környezetet, amely lehetővé teszi a kkv-k fejlődését és növekedését, például a 
szükségtelen szabályozási terhek csökkentése, a megfelelő finanszírozási forrásokhoz 
való hozzáférés megkönnyítése és a vállalkozói szellem támogatása révén, amelyek 
kulcsfontosságúak az innováció, a munkahelyteremtés és a befogadás szempontjából; e 
tekintetben támogatja a kiegészítő jelleget az új iparstratégia és a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv között, amely 2030-ig várhatóan 700 000 új 
munkahelyet teremt az EU-ban, amelyek közül sok különösen a kkv-k javát szolgálja;
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12. hangsúlyozza, hogy az uniós iparstratégiának magában kell foglalnia egy erős szociális 
pillért és az ipar inkluzív digitalizációjának szükségességét; felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy az ESZA+, a Méltányos Átállást Támogató Alap és egyebek révén 
biztosítsa a megfelelő finanszírozást és a hatékony mechanizmust; felszólít arra, hogy a 
stratégia foglalkozzon a technológiailag kevésbé fejlett – többek között a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagoktól erősen függő és az EUMSZ 174. cikkének hatálya alá tartozó 
– ipari régiók szükségleteivel, és biztosítsa az olyan infrastrukturális beruházásokat, 
mint a szélessávú internet-lefedettség;

13. hangsúlyozza, hogy ki kell emelni a munkahelyek ipari átállás miatti megszűnésének 
kockázatát és a hatóságok felelősségét a szociális védelemben; felhívja a tagállamokat, 
hogy biztosítsanak megfelelő béreket és támogatást a munkavállalók számára ebben az 
átállásban, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra és a jóllétre, és hogy a 
tisztességes életszínvonal biztosítása érdekében fontolják meg a szociális védelmi 
intézkedések szélesebb skáláját, például a garantált nemzeti minimáljövedelmi 
rendszereket, a munkanélküli segélyeket, a családi támogatásokat, a fűtési 
támogatásokat, a megfelelő nyugdíjakat, a diákoknak nyújtott ösztöndíjakat, a szakmai 
gyakorlatok kifizetését és a fogyatékossággal élő személyek támogatását;

14. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre irányuló 
beruházások hozzájárulnak a munkával kapcsolatos betegségek, balesetek és káros 
fizikai és pszichoszociális terhelések megelőzéséhez, és kézzelfogható pozitív hatást 
gyakorolnak a gazdaságra azáltal, hogy hozzájárulnak a teljesítmények javulásához és a 
munkahelyi előmenetel fenntarthatóságához; emlékeztet arra, hogy a Bizottság szerint a 
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre költött minden euró legalább két eurónyi 
megtérülést biztosít; hangsúlyozza, hogy a munkahelyi biztonságnak és 
egészségvédelemnek az új európai ipari stratégiában is elsőbbséget kell élveznie;

15. üdvözli a Méltányos Átállást Támogató Alap számára elkülönített források növelését, 
tekintettel arra, hogy a szénbányászati ágazatban 2030-ig 160 000 munkahely szűnhet 
meg a hosszú távú ipari átállási folyamat részeként, míg más ágazatok, például az 
energiaigényes iparágak vagy a gépjárműipar szintén mélyreható strukturális 
változásokkal szembesül majd;

16. felhívja a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg Európa olyan harmadik országoktól 
való importfüggőségének hatását, mint például Kína és más olyan országok, ahol az 
állam jelentős befolyást gyakorol a piacra, ami méltánytalan következményekkel jár az 
uniós vállalkozásokra és munkavállalókra nézve;

17. méltatja azt a testre szabott megközelítést, amelyet a Bizottság fog alkalmazni az ipari 
stratégia alá tartozó programok tervezése során; felszólít arra, hogy ezt a megközelítést 
realisztikus szemszögből valósítsák meg, figyelembe véve minden egyes ökoszisztéma 
valós szükségleteit;

18. kiemeli, hogy az európai munkahelyek védelme érdekében meg kell reformálni az uniós 
versenyjogot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az EU a jogállamiság és az uniós 
normák keretében továbbra is nyitott és vonzó maradjon a külföldi beruházások 
számára;

19. hangsúlyozza, hogy a képzett munkaerő bevonzására, felvételére és megtartására való 
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képesség elengedhetetlen feltétele a versenyképes és fenntartható uniós iparnak; úgy 
véli, hogy az aktív munkaerőpiaci szakpolitikák, az oktatás és a jövőorientált 
ágazatokban folytatott képzés, a tisztességes foglalkoztatási és munkakörülmények, a 
hozzáférhető és megfizethető gyermekgondozás, a készségek és kompetenciák – 
különös tekintettel a szakképzésre és a digitális készségekre – alapvető fontosságúak a 
jelenlegi és jövőbeli készséghiányok kezelése, valamint a fenntartható termelési és 
szolgáltatásnyújtási módokra való átállás szempontjából; úgy véli, hogy az egyénre 
szabott egész életen át tartó tanulásba, a vállalkozói készségbe – beleértve a 
szövetkezeteket és a szociális vállalkozásokat is –, a digitális jártasságba és az emberi 
erőforrásokba való beruházás fontos a munkavállalók és álláskeresők hatékony és 
időben történő továbbképzésének és átképzésének biztosításához, ezáltal erős és 
ellenálló munkaerőt hozva létre, és annak az uniós ipari stratégia szerves részét kell 
képeznie; erre tekintettel felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az új ipari stratégia, a 
zöld megállapodás és a tervezett aktualizált európai készségfejlesztési program céljai 
közötti komplementaritást azáltal, hogy a felnőttekre irányuló konkrét intézkedésekre és 
összehangolt stratégiákra összpontosít annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra 
készségeik és képesítéseik megerősítését, válaszul a munkaerőpiacokon tapasztalható 
változó követelményekre, igényekre és átalakulásokra;

20. elismeri, hogy napjainkban a vállalkozások előtt álló legnagyobb kihívások közé 
tartozik a szakképzett munkaerő hiánya és a strukturális munkaerőhiány, ami 
akadályozza a termelést és a növekedést, és hangsúlyozza, hogy a készségeknek meg 
kell felelniük a munkaerő-piaci igényeknek; úgy véli, hogy a szociális partnereknek 
kulcsszerepet kell játszaniuk a jövőbeli készséghiányok azonosításában, valamint az 
oktatási és képzési programok – többek között a munkahelyi képzés – kidolgozásában, 
és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az integrált stratégiai 
tervezést és a jobb együttműködést, valamint mozdítsák elő az információcserét 
valamennyi érintett szereplő között, beleértve a szakképzési szolgáltatókat, az ipari 
klasztereket, az egyetemeket, az állami foglalkoztatási szolgálatokat, a vállalkozásokat, 
a szakszervezeteket és a helyi és regionális hatóságokat, különös figyelmet fordítva az 
új szakmákhoz és ágazatokhoz kapcsolódó új készségekre; ezzel összefüggésben 
kiemeli az olyan támogatási struktúrák fontosságát, mint a kkv-hálózatok, a regionális 
fejlesztési ügynökségek, az innovációs klaszterek és az induló vállalkozásoknak a helyi 
és regionális ipari értékláncok létrehozásához nyújtott tanácsadás; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy fokozzák a munkaerő mobilitását és biztosítsák a szakmai 
készségek és képesítések hordozhatóságát és teljes körű elismerését, valamint az utazó 
munkavállalók társadalombiztosítási jogainak hatékony védelmét az EU-n belül, és 
dolgozzanak ki olyan politikákat, amelyek vonzzák a harmadik országokból származó 
kutatókat, jól teljesítő diákokat és szakképzett munkavállalókat;

21. rámutat arra, hogy a mesterségesintelligencia-technológiák fejlesztése egyaránt jelent 
lehetőségeket és kihívásokat az EU jövőbeli munkaerőpiaca és ipara számára; 
megjegyzi, hogy az EU globális vezető szerepre tehet szert e technológia és használata 
társadalmilag felelős megközelítésének előmozdításában; felhívja a Bizottságot, hogy 
szorosan működjön együtt a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és más érdekelt 
felekkel annak érdekében, hogy megfelelő válaszokat adjon az ágazati változásokra, 
amelyek a munkavállalók számára megfelelő átképzési programot, valamint a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó európai etikai és biztonsági normák 
megtervezését, végrehajtását és érvényesítését teszik szükségessé; hangsúlyozza, hogy 
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az egységes piac megerősítése érdekében foglalkozni kell a lehetséges társadalmi 
reakciókkal, valamint olyan koncepciókat és ötleteket kell kidolgozni, amelyek választ 
adhatnak ezekre a kihívásokra, ideértve a robotikával helyettesített munkahelyek 
lehetséges adózási vonatkozásait is;

22. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben és erősítsék meg a szociális 
partnereket, bővítsék a kollektív tárgyalások hatókörét és hozzanak intézkedéseket a 
szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek sűrű hálózatának előmozdítására egy 
demokratikus, inkluzív és társadalmilag igazságos ipari ágazat biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a hatékony szociális párbeszéd az ipari ágazatban a demokratikus, 
inkluzív és igazságos átmenet biztosításának alapvető eszköze; úgy véli, hogy az Unió, 
a tagállamok, a szociális partnerek és a reprezentatív civil társadalmi szervezetek közötti 
közös együttműködés megteremti az európai ipar növekedéséhez szükséges környezetet, 
és hogy az új ipari stratégiának tükröznie kell az uniós szociális piaci hagyományokat, 
és erős irányítási keret révén teljes mértékben be kell vonnia a szociális partnereket; 
hangsúlyozza, hogy a társadalmi párbeszéd hozzájárul mind a gazdasági 
versenyképességhez, mind a társadalmi kohézióhoz; felszólít a társadalmi párbeszéd 
Európa-szerte történő további erősítésére a munkaügyi kapcsolatok kiegyensúlyozása és 
a kollektív tárgyalások ösztönzése érdekében; kiemeli, hogy minden ipari stratégiának a 
munkavállalókat, képviselőiket és a szakszervezeteket kell a fellépés középpontjába 
helyeznie a demokratikus működés biztosítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
vonja be őket az egész folyamat során;

23. hangsúlyozza, hogy magas színvonalú, fizetett szakmai gyakorlat révén fel kell 
gyorsítani a fiatal tanulószerződéses tanulók munkaerőpiaci integrációját; felhívja a 
tagállamokat, hogy az alapfokú oktatástól kezdve mozdítsák elő a szakképzés kultúráját, 
amelyben nagyra értékelik a szakmákat, és amelyben a szakképzési pálya kívánatos és 
kiszámítható pályává válik;

24. hangsúlyozza a tanulási tevékenységek hozzáférhetőségének szerepét az egész életen át 
tartó tanulás kultúrájának megteremtésében; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
és támogasson több lehetőséget az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 
tevékenységekhez való hozzáférésre, mint például a felnőtteknek és időseknek szóló 
egyetemi programok, az állami oktatási központok, a képzésekre jogosító utalványok, 
az állami virtuális szabadegyetemek, több forrás biztosítása az oktatás területén működő 
civil társadalmi szervezetek, valamint a pályamódosítással kapcsolatos alapok és 
tevékenységek számára;

25. üdvözli az Európai Képzési Alapítvány munkáját, különösen a szakképzés és a 
mobilitás terén, a mobilitás előmozdításában és a partnerországoknak történő 
segítségnyújtásban, amelyek oktatási és képzési rendszereik, valamint munkaerőpiacuk 
reformja révén valósítják meg az átállásokat és a humántőke fejlesztését; fokozottabb 
együttműködésre szólít fel a Cedefop, az Eurofound, az EKSZ és a Bizottság között az 
ötletek, az információk és a bevált gyakorlatok megosztása terén;

26. úgy véli, hogy a közelmúltbeli világjárvány rámutatott a digitális és környezetbarát 
megoldások, különösen a távmunka fontosságára, valamint arra, hogy a munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelme és a szociális partnerek bevonásának 
biztosítása érdekében közös minimális normákat kell európai szinten megállapítani; úgy 



PE652.607v02-00 10/13 AD\1208037HU.docx

HU

véli, hogy a távmunka olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és a magánélet közötti 
egyensúly javulása, a napi ingázásból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkenése és a 
fogyatékossággal élő személyek, a gondozók, a fiatalok és a távoli régiókban élők 
foglalkoztatási lehetőségeinek javulása, elismerve ugyanakkor, hogy kihívások vannak 
a társadalmi, szakmai és digitális szakadékkal kapcsolatosan; felhívja a Bizottságot, 
hogy javasoljon jogalkotási keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte történő 
szabályozására és a tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételek biztosítására a 
digitális gazdaságban;

27. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az európai digitális oktatási cselekvési 
terv ambiciózus felülvizsgálatára, amely demokratizálja a távoktatást, magában foglalja 
az egész életen át tartó tanulást és a nem formális oktatást, jobb finanszírozást biztosít 
ahhoz, hogy a digitális készségek fő prioritássá váljanak, és fokozza a tagállamok 
közötti együttműködést; felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a távmunka és a távtanulás 
fontos szerepét és potenciálját a köz- és a magánszektorban, biztosítva, hogy senki se 
maradjon le;

28. hangsúlyozza, hogy az éghajlat-politikát oly módon kell végrehajtani, hogy az 
támogassa az új technológiákat, a beruházásokat és az innovációt, és ezáltal a 
munkahelyteremtést; kiemeli, hogy bár az ökológiai átállás új zöld munkahelyeket 
teremthet, az európai iparágak szén-dioxid-mentesítésére irányuló bármely tervet a 
WTO-val összeegyeztethető, az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmusnak kell kísérnie, amely kiegészíti a meglévő 
kibocsátásáthelyezési intézkedéseket;

29. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak hatékony megelőző szerkezetátalakítási, 
valamint második esélyt biztosító keretekről annak érdekében, hogy a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő becsületes adósok helyreállíthassák életképességüket, 
elkerülhessék a fizetésképtelenséget, és ne riadjanak vissza új ötletek kipróbálásától;

30. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség megvalósításának az EU ipari stratégiájának kulcsfontosságú elvei közé kell 
tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy iparpolitikai stratégiájába, különösen a digitális és 
zöld átalakulások kezelésére irányuló intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót, és 
ösztönözze a nők részvételét a digitális gazdaságban, a vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM), 
valamint az ikt területén folytatott tanulmányokban és az e területekhez kapcsolódó 
foglalkoztatásban a nemek közötti ipari és digitális szakadék megszüntetése érdekében; 
felhívja az Uniót, a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy az ipari ágazatban 
szüntessenek meg minden, életkoron vagy nemen alapuló bérdiszkriminációt, és a 
nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban biztosítsák, hogy minden munkavállaló 
jogosult legyen megfelelő bérre, akár kollektív szerződések, akár nemzeti minimálbérek 
révén; felhívja a tagállamokat, hogy végre hárítsák el a nők vezetőtestületi tagságáról 
szóló, 2012-ben előterjesztett irányelvjavaslat útjában álló akadályokat annak 
érdekében, hogy növeljék a nők arányát a vezetői pozíciókban;

31. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
európai fogyatékosságügyi stratégia foglalkozzon a fogyatékossággal élő személyek 
ipari ágazatokban és munkahelyeken való foglalkoztatásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
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hogy fellép a megkülönböztetés ellen, előmozdítja a szolidaritást és a fizikai, digitális és 
társadalmi akadályok felszámolása révén biztosítja az akadálymentességet, valamint 
kiaknázza a digitális támogató technológiákat; sürgeti az ipari ágazatot, hogy teljes 
mértékben hajtsa végre az egyetemes tervezés elvét annak érdekében, hogy a teljes körű 
hozzáférhetőség a tervezési szakasztól kezdve alapelv legyen, és kezdjen párbeszédet a 
fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel;

32. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és a tagállamoknak egységesen kell fellépniük annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az európai ipar pozícióját a világban, széles körű, 
versenyképes ipari bázist hozva létre a 2050-re kitűzött klímasemlegességi céllal 
összhangban; hangsúlyozza, hogy ebben az összefüggésben a minőségi 
munkahelyteremtés, a szociális védelem, a jól működő közszolgáltatások és a 
jogállamiság fontos szerepet játszanak az ipari tevékenységek fellendítésében;

33. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy az európai iparpolitika keretében biztosítsák, 
hogy csak az alkalmazandó kollektív szerződéseket tiszteletben tartó vállalkozások 
részesülhessenek pénzügyi támogatásban; hangsúlyozza továbbá, hogy – pl. a Covid19-
hez hasonló – válsághelyzetek esetén csak olyan vállalatoknak szabad vészhelyzeti 
támogatást nyújtani, amelyek nem vásárolnak vissza részvényeket, nem fizetnek 
osztalékot a részvényeseknek és nem nyújtanak bónuszt a vezetőknek, továbbá 
amelyeket nem adóparadicsomokban jegyeztek be.
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