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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi šiuo metu ES pramonės įmonėse dirba apie 35 mln. žmonių, jos gaminiai 
sudaro daugiau kaip 80 proc. eksporto ir ji atlieka svarbiausią vaidmenį pritraukiant 
tiesiogines užsienio investicijas; kadangi 99 proc. ES įmonių yra MVĮ, kurios sukuria 
apie 50 proc. ES BVP ir kuriose dirba daugiau kaip 100 mln. darbuotojų; kadangi naują 
pramonės strategiją reikėtų grįsti pramonės ekosistemomis, apimančiomis visus 
pramonės vertės grandinių dalyvius – nuo didelių įmonių, MVĮ ir labai mažų įmonių, iki 
darbuotojų ir vartotojų;

B. kadangi vis dar nedaug moterų ir neįgaliųjų dirba pramonės sektoriuose, įgyja profesijas 
pramonės srityje ir eina vadovaujamas pareigas, be to, jie vis dažniau dirba žemos 
pridėtinės vertės pramonės sektoriuose arba pasektoriuose, nepaisant to, kad 40,1 proc. 
moterų yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą ir kad 2019 m. 20–24 metų amžiaus grupėje 
86,2 proc. moterų buvo įgijusios bent vidurinį išsilavinimą, o vyrų – tik 81 proc.1;

C. kadangi Europai reikia socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarios pramonės strategijos, 
kurioje pirmenybė būtų teikiama vienodoms galimybėms ir socialinei sanglaudai; 
kadangi naujoji ES pramonės strategija turi būti visų sektorių ir įmonių atramos taškas 
siekiant kurti daugiau ir geresnių darbo vietų, sustiprinti MVĮ vaidmenį ir sukurti iš 
tikrųjų įtraukią ir subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie teisingos 
skaitmeninės, atsinaujinančiųjų išteklių energija grindžiamos, labai efektyviai išteklius 
ir energiją naudojančios neutralaus anglies dioksido poveikio pramonės; kadangi 
Žaliojo kurso ir skaitmeninės strategijos įgyvendinimas taip pat turėtų paskatinti tvarų 
augimą siekiant ekologiškesnės ir labiau žiedinės pramonės;

D. kadangi MVĮ sudaro daugiau kaip 99 proc. visų Europos įmonių, bet tik 17 proc. iš jų 
yra sėkmingai integravusios skaitmenines technologijas į savo veiklą; kadangi 70 proc. 
įmonių nurodo, jog kvalifikuotų darbuotojų trūkumas yra kliūtis investicijoms visoje 
ES;

E. kadangi Europa turi labai senas ir tvirtas pramonės tradicijas, joje galima veiksmingai 
vykdyti dvejopą pertvarką, grindžiamą socialine ekonomika ir ES vertybėmis;

F. kadangi saugus ir įtraukus skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto diegimas ir naudojimas 
yra labai svarbus visiems pramonės sektoriams siekiant įvykdyti žaliąją pramonės 
pertvarką, padėsiančią didinti konkurencingumą, kurti kokybiškas darbo vietas, tvarius 
verslo modelius ir klestinčią ekonomiką; kadangi to siekiant svarbu investuoti į 
mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninį švietimą;

G. kadangi Europos požiūris į dirbtinį intelektą pirmiausia turėtų apimti su juo siejamus 
etinius aspektus ir dilemas, siekiant užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų orientuotas į 
žmogų, padėtų puoselėti žmonių gerovę ir saugumo pojūtį, stiprinti visuomenės gerovę 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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ir tausoti aplinką bei būtų grindžiamas visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir ES 
vertybėms;

H. kadangi ES gyvenantys ir dirbantys asmenys smarkiai nukentėjo nuo COVID-19 
pandemijos, nes ES pramonei kilo precedento neturinčių iššūkių ir padarytas didžiulis 
poveikis tam tikrų sektorių darbo organizavimui, darbo vietoms ir darbuotojams, nes 
daugiau kaip 5 mln. žmonių rizikuoja prarasti darbą, o prognozuojamas BVP 
sumažėjimas visoje ES gali siekti apie 7 proc.; kadangi daugelyje gamyklų buvo greitai 
pereita nuo įprastų prie medicinos produktų gamybos; kadangi krizė sustiprino poreikį 
parengti naują pramonės strategiją;

I. kadangi, remiantis Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita dėl ateities darbo vietų, 
65 proc. šiandien pradinėje mokykloje besimokančių vaikų užims darbo vietas, kurių 
šiuo metu dar nėra; kadangi žemos kvalifikacijos darbuotojai skaitmeninėje eroje yra 
itin pažeidžiami, nes, remiantis Eurostato statistiniais duomenimis, 77,8 proc. 25–64 
metų amžiaus europiečių mano, kad jiems nereikia tolesnio švietimo ar mokymo, todėl 
jie tampa pažeidžiami sukrėtimams; kadangi dėl šios priežasties reikia remti švietimo ir 
mokymo sistemas, į kurias įtraukti perkvalifikavimo ir informuotumo didinimo 
komponentai, siekiant suteikti pagrindinius gebėjimus ir įgūdžius, įskaitant skaitmeninį 
raštingumą, kurių reikia naujai karjerai;

J. kadangi socialinis dialogas, įskaitant kolektyvines derybas, ir nuolatinis socialinių 
partnerių bendradarbiavimas yra labai svarbūs siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama pagerinti darbo sąlygas ir tokiu būdu prisidėti prie teisingesnės visuomenės, 
kurioje nė vienas neliktų nuošalyje, kūrimo;

K. kadangi reikėtų skatinti socialinius partnerius derėtis jiems svarbiais klausimais ir 
sudaryti kolektyvines sutartis, visapusiškai atsižvelgiant į jų autonomiškumą ir 
kolektyvinių veiksmų teisę;

L. kadangi ekonomikos augimas yra neatsiejamas nuo geresnio socialinio ir gyvenimo 
standartų bei gerų darbo sąlygų;

M. kadangi ES pramonės strategija turėtų padėti atgaivinti regionus, taigi, remti jų 
pertvarką pasitelkiant pažangiosios specializacijos strategijas ir ESI fondus;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika turi apimti tvirtą socialinį ir aplinkos aspektą ir 
atitikti Europos socialinių teisių ramstį bei Žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo tikslus, 
kad būtų galima veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių sukeltas socialines ir 
ekonomines pasekmes ir prisidėti prie tų tikslų įgyvendinimo, siekiant skatinti 
konkurencingumą, deramas darbo ir užimtumo sąlygas ir lygias galimybes, taip pat 
visiems suteikti prieigą prie gerai veikiančių darbo rinkų ir socialinės apsaugos sistemų; 
pabrėžia, kad perėjus prie žiedinės neutralaus poveikio klimatui ekonomikos atsiranda 
naujų galimybių kurti darbo vietas ir modernizuoti Europos pramonės sektorių 
formuojant naujas rinkas, o ypač efektyviau vartojant energiją, naudojant daugiau 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir skatinant taikyti naujoviškus modelius, pvz., 
kūrybinį perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir remontą;

2. pažymi, kad įgyvendinant Europos semestrą konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 
turėtų apimti veiksmus ir klausimus, susijusius su (ES) pramonės politika; pabrėžia, kad 
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esamos padėties ir pažangos vertinimas yra labai svarbus formuojant įrodymais pagrįstą 
politiką, kurią įgyvendinant taip pat būtų užtikrinamas ES valstybių narių informavimas 
apie pažangą ir pramonės politikos plėtojimą nacionaliniu ir ES lygmenimis;

3. pabrėžia, kad skaitmeninimas, dirbtinis intelektas, didžiųjų duomenų analizė, 
kibernetinis saugumas, inovacijos ir tvarioms pramonės šakoms skirtų priemonių 
plėtojimas yra labai svarbūs veiksniai siekiant sukurti tvirtesnę socialinę sanglaudą, 
įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus ir užtikrinti ES konkurencingumą;

4. pabrėžia, kad tarpvalstybiniai ir sezoniniai darbuotojai yra svarbūs teikiant paslaugas, o 
tai yra pagrindinis pastangų atgaivinti ekonomiką aspektas, ir ragina imtis priemonių, 
kuriomis būtų skatinamas judumas ir apsaugomos jų kaip darbuotojų teisės, įskaitant 
geresnį galiojančių teisės aktų įgyvendinimą;

5. primygtinai ragina Komisiją spręsti tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų problemas, 
susijusias su jų socialinių teisių įgijimu dėl nepakankamo darbuotojų teisių 
perkeliamumo, skubiai persvarstant Socialinės apsaugos koordinavimo reglamentą ir 
įgyvendinant suderintus skaitmeninius sprendimus valstybių narių lygmeniu, sykiu 
stiprinant ir racionalizuojant kovos su bet kokio pobūdžio sukčiavimu sprendimus;

6. palankiai vertina Komisijos finansinę paramą, kuri teikiama siekiant išsaugoti darbo 
vietas pagal laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos 
mažinti (SURE), ir mano, kad Europos nedarbo perdraudimo sistema galėtų būti 
papildoma priemonė, padėsianti įvykdyti teisingą pertvarką siekiant žiedinės, neutralaus 
poveikio klimatui ir skaitmeninės ekonomikos ir padidinti Europos ekonomikos, ypač 
Europos pramonės, atsparumą; laukia Komisijos pasiūlymo šiuo klausimu, apie kurį 
paskelbė Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen;

7. palankiai vertina 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl ES 
ekonomikos gaivinimo plano, kuris apima sustiprintą ilgalaikį ES biudžetą (2021–
2027 m. DFP) ir naują 750 mlrd. EUR vertės ekonomikos gaivinimo priemonę „Next 
Generation EU“, ir ragina jį nedelsiant patvirtinti; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad 
pasitelkus ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę svarbu vykdyti 
socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarias investicijas į nuo krizės ypač nukentėjusius 
pramonės sektorius, ypač didelį dėmesį skiriant palankių sąlygų aktyvaus užimtumo 
politikai sudarymui, investicijoms į skaitmeninę kompetenciją ir infrastruktūrą, 
verslumui ir startuolių kūrimui, ypač MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nes 
tai padės parengti tvarios ir konkurencingos pramonės politikos strategiją visoje ES;

8. pabrėžia, kad siekiant įgyti arba išlaikyti pasaulinės lyderės pozicijas strateginiuose 
pramonės sektoriuose ir tam tikrų didelės pridėtinės vertės technologijų srityje, itin 
svarbūs mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai, vykdomi pagal programą „Europos 
horizontas“, ir Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) vykdomi projektai; 
primena teigiamą inovacijų pastangų poveikį siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui, užtikrinti ES įmonių konkurencingumą ir darbo vietų skaičių bei kokybę;

9. palankiai vertina finansinę paramą, kurią Komisija suteikė siekdama išsaugoti darbo 
vietas įgyvendindama SURE programą, ir papildomas užimtumo tarnybų, socialinių 
partnerių ir įmonių partnerystes, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas persikvalifikuoti, 
ypač sezoniniams darbuotojams, dirbantiems visų rūšių darbą turizmo pramonėje;
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10. mano, kad, siekiant sustiprinti ES strateginį savarankiškumą, įgyvendinant ES pramonės 
politiką turi būti siekiama paspartinti inovacijas, visų pirma pagrindinėse skaitmeninimo 
ir gamybos srityse, ir taikyti strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų užimtumo ir 
gamybos galimybių atgaivinimas visoje Sąjungoje, užtikrinant visų ES regionų 
subalansuotą tvarią regioninę plėtrą, stiprinamą sanglaudos politikos ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų), siekiant padidinti ES konkurencingumą 
pasaulyje ir išvengti pernelyg didelės priklausomybės nuo užsienio tiekėjų, ypač 
tokiuose strateginiuose sektoriuose, kaip vaistų ir medicinos prietaisų gamyba, 
kibernetinis ir duomenų saugumas, skaitmeninės paslaugos ir strateginės technologijos, 
taip pat energetika; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu tobulinti šiuose 
sektoriuose dirbančių darbuotojų įgūdžius; be to, pabrėžia, kad reikia skatinti viešąsias 
investicijas ir tinkamą valstybės pagalbos naudojimą, taip pat didinti įmonių kapitalo 
investicijas, įvairinti pasaulines tiekimo grandines ir užtikrinti, kad jos būtų tvaresnės ir 
skaidresnės;

11. primena, kad pramonės sektorius yra kertinis ekonomikos akmuo, kuris užtikrina didelę 
Europos eksporto ir investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas dalį; pabrėžia, kad 
MVĮ yra Europos ekonomikos pagrindas užtikrinant ES pramonės augimą ir siekiant 
žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų pertvarkos tikslų; todėl pabrėžia, kad 
MVĮ turėtų būti naujosios pramonės strategijos pagrindas, ir ragina Komisiją ir 
valstybes nares sukurti palankią aplinką, kuri sudarytų sąlygas MVĮ vystytis ir augti, 
pavyzdžiui, mažinant nereikalingą reguliavimo naštą, sudarant palankesnes sąlygas 
naudotis tinkamais finansavimo šaltiniais ir remiant verslumą, nes tai itin svarbu 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir įtraukčiai; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina 
naujosios pramonės politikos ir naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano, kurį 
įgyvendinant tikimasi iki 2030 m. ES sukurti iki 700 000 naujų darbo vietų, iš kurių 
daugelis būtų itin naudingos MVĮ, papildomumą;

12. pabrėžia, kad į ES pramonės strategiją reikia įtraukti tvirtą socialinį komponentą ir 
įtraukų pramonės skaitmeninimą; ragina Europos Komisiją pasitelkus „Europos 
socialinį fondą +“, Teisingos pertvarkos fondą ir kitas priemones užtikrinti pakankamą 
finansavimą ir veiksmingus mechanizmus; ragina strategijoje atsižvelgti į mažiau 
technologiškai pažangių pramonės regionų poreikius, įskaitant labai nuo iškastinio kuro 
priklausomus regionus ir regionus, kuriems taikomas SESV 174 straipsnis, ir užtikrinti 
būtinas investicijas į infrastruktūrą, pvz., į plačiajuosčio interneto aprėptį;

13. pabrėžia, kad būtina atkreipti dėmesį į darbo vietų praradimo dėl pramonės permainų 
riziką ir valdžios institucijų atsakomybę užtikrinant socialinę apsaugą; ragina valstybes 
nares užtikrinti tinkamą darbo užmokestį ir paramą darbuotojams pereinamuoju 
laikotarpiu, daugiausia dėmesio skiriant įsidarbinimo galimybėms ir gerovei, ir 
apsvarstyti galimybę taikyti įvairesnes socialinės apsaugos priemones, pvz., 
nacionalines garantuotų minimalių pajamų sistemas, bedarbio pašalpas, šeimos paramos 
išmokas, šildymo pašalpas, pakankamas pensijas, stipendijas studentams, apmokamas 
stažuotes ir paramą neįgaliesiems, kad būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis;

14. pabrėžia, kad investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą padeda užkirsti kelią su darbu 
susijusioms ligoms, nelaimingiems atsitikimams ir žalingai fizinei bei psichologinei ir 
socialinei įtampai, taip pat daro apčiuopiamą teigiamą poveikį ekonomikai, nes jomis 
prisidedama prie geresnių veiklos rezultatų ir tvarios profesinės karjeros; primena, kad, 
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pasak Komisijos, už vieną darbuotojų profesinei saugai ir sveikatai išleidžiamą eurą 
gaunama bent dviejų eurų grąža; pabrėžia, kad darbuotojų saugai ir sveikatai reikėtų 
teikti prioritetą ir įgyvendinant naująją Europos pramonės strategiją;

15. palankiai vertina tai, kad Teisingos pertvarkos fondui skirta daugiau išteklių, 
atsižvelgiant į tai, kad vykdant ilgalaikį pramonės pertvarkos procesą iki 2030 m. 
akmens anglių kasybos sektoriuje gali būti prarasta 160 000 darbo vietų, o kituose 
sektoriuose, pavyzdžiui, energijai imliose pramonės šakose arba automobilių 
pramonėje, taip pat bus didelių struktūrinių pokyčių;

16. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti Europos priklausomybės nuo importo iš trečiųjų 
šalių poveikį, visų pirma priklausomybės nuo Kinijos ir kitų šalių, kuriose valstybė daro 
didelę įtaką rinkai, o tai ES įmonėms ir darbuotojams sudaro nesąžiningas sąlygas;

17. palankiai vertina tai, kad Komisija, rengdama programas pagal pramonės strategiją, 
planuoja laikytis pritaikyto požiūrio; ragina šiuo požiūriu vadovautis taikant realistinę 
perspektyvą, apimančią realų kiekvienos ekosistemos poreikį;

18. atsižvelgdamas į poreikį apsaugoti darbo vietas Europoje pabrėžia, kad būtina 
reformuoti ES konkurencijos teisę, sykiu užtikrinant, kad ES išliktų atvira ir patraukli 
užsienio investicijoms, jei jos vykdomos vadovaujantis teisinės valstybės principu ir ES 
standartais;

19. pabrėžia, kad gebėjimas pritraukti, įdarbinti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbus siekiant ES pramonės konkurencingumo ir tvarumo; mano, kad aktyvi darbo 
rinkos politika, švietimas ir mokymas į ateitį orientuotuose sektoriuose, deramas 
užimtumas ir tinkamos darbo sąlygos, prieinamos ir įperkamos vaikų priežiūros 
paslaugos, įgūdžiai ir kompetencija, ypač susiję su profesiniu mokymu ir skaitmeniniu 
raštingumu, yra labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu esamą ir ateityje kilsiančią 
įgūdžių trūkumo problemą ir remti perėjimą prie tvarios gamybos ir paslaugų teikimo 
modelių; mano, kad investicijos į individualizuotą mokymąsi visą gyvenimą, verslumą, 
įskaitant kooperatyvus ir socialines įmones, skaitmeninį raštingumą ir žmogiškuosius 
išteklius yra svarbios sąlygos siekiant užtikrinti sėkmingą ir laiku vykdomą darbuotojų 
ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir jos turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujosios pramonės strategijos, Europos žaliojo kurso ir numatomos 
atnaujintos Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų papildomumą, daugiausia dėmesio 
skiriant konkrečioms suaugusiesiems skirtoms priemonėms ir suderintoms strategijoms, 
kad jie galėtų sustiprinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją ir būtų pasirengę prisitaikyti prie 
kintančių darbo rinkos reikalavimų, poreikių ir permainų;

20. pripažįsta, kad įgūdžių trūkumas ir neatitikimas yra vienos iš didžiausių problemų, su 
kuriomis šiuo metu susiduria įmonės ir kurios stabdo gamybą ir augimą, ir pabrėžia, kad 
įgūdžiai turi atitikti darbo rinkos poreikius; mano, kad socialiniai partneriai turėtų atlikti 
svarbų vaidmenį nustatant būsimą įgūdžių poreikį ar trūkumą ir rengiant švietimo ir 
mokymo programas, įskaitant mokymą darbo vietoje, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares remti integruotą strateginį planavimą ir geresnį bendradarbiavimą, taip pat skatinti 
visų susijusių subjektų, įskaitant profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjus, 
pramonės asociacijas, universitetus, viešąsias užimtumo tarnybas, įmones, profesines 
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sąjungas ir vietos bei regionų valdžios institucijas, keitimąsi informacija, ypatingą 
dėmesį skiriant naujiems įgūdžiams, kurie reikalingi naujoms profesijoms ir sektoriams; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad paramos struktūros, pvz., MVĮ tinklai, regioninės 
plėtros agentūros, inovacijų grupės ir startuolių konsultantai atlieka svarbų vaidmenį 
kuriant vietos ir regionines pramonės vertės grandines; ragina Komisiją ir valstybes 
nares didinti darbo jėgos judumą ir užtikrinti įgūdžių ir profesinių kvalifikacijų 
perkeliamumą ir visišką pripažinimą, taip pat veiksmingą judžių darbuotojų socialinės 
apsaugos teisių apsaugą ES, ir parengti politiką, kurią taikant būtų pritraukiama 
mokslininkų, labai gabių studentų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio intelekto technologijų plėtra ES ateities darbo rinkai 
ir pramonei suteikia galimybių, tačiau kelia ir iššūkių; pažymi, kad ES turi potencialo 
tapti pasauline lydere skatinant vadovautis socialiai atsakingu požiūriu į šią technologiją 
ir jos naudojimą; ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, 
socialiniais partneriais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
tinkamai reaguojama į sektorių pokyčius ir rengiamos tinkamos darbuotojų 
perkvalifikavimo programos bei formuojami, diegiami ir taikomi Europos dirbtinio 
intelekto etikos ir saugos standartai; pabrėžia, kad siekiant stiprinti bendrąją rinką 
būtina reaguoti į galimą visuomenės reakciją ir plėtoti koncepcijas ir idėjas, kurios gali 
būti atsakas į šiuos iššūkius, įskaitant galimus darbo vietų, pakeistų robotais, 
apmokestinimo aspektus;

22. ragina Sąjungą ir valstybes nares paisyti socialinių partnerių nuomonės ir stiprinti jų 
įtaką, išplėsti kolektyvinių derybų aprėptį ir imtis priemonių siekiant skatinti didelį 
profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų tankį, kad būtų užtikrintas demokratinis, 
įtraukus ir socialiniu požiūriu teisingas pramonės sektorius; pabrėžia, kad veiksmingas 
socialinis dialogas yra esminė demokratinės, įtraukios ir teisingos pertvarkos pramonės 
sektoriuje užtikrinimo priemonė; mano, kad Sąjungos, valstybių narių, socialinių 
partnerių ir atstovaujamųjų pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas 
sukuria Europos pramonės augimui palankią aplinką ir kad naujoji pramonės strategija 
turėtų atspindėti ES socialinės rinkos tradicijas ir visapusiškai įtraukti socialinius 
partnerius, pasitelkiant tvirtą vyriausybinę sistemą; pabrėžia, kad socialinis dialogas 
prisideda ir prie ekonominio konkurencingumo, ir prie socialinės sanglaudos; ragina 
toliau stiprinti socialinį dialogą visoje Europoje siekiant užtikrinti darbo santykių 
pusiausvyrą ir skatinti kolektyvines derybas; pabrėžia, kad įgyvendinant bet kokią 
pramonės strategiją darbuotojams, jų atstovams ir profsąjungoms turėtų būti skiriamas 
esminis vaidmuo, kad būtų užtikrintas jos demokratinis veikimas; ragina Komisiją juos 
įtraukti viso proceso metu;

23. pabrėžia, kad praktiką atliekantys jaunuoliai turi greičiau integruotis į darbo rinką 
vykdant aukštos kokybės mokamas stažuotes; ragina valstybes nares skatinti profesinio 
rengimo ir mokymo kultūrą nuo pat pradinio ugdymo siekiant, kad profesijos būtų 
vertinamos, o profesinis rengimas ir mokymas taptų pageidautinu ir planuojamu keliu;

24. pabrėžia, kad mokymosi veiklos prieinamumas atlieka svarbų vaidmenį formuojant 
mokymosi visą gyvenimą kultūrą; ragina Komisiją plėtoti mokymosi visą gyvenimą 
galimybes ir skatinti jomis naudotis, kaip antai rengti universitetų programas 
suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, steigti viešus mokymosi centrus, išduoti 
mokymosi kuponus, rengti viešus atvirus visuotinius kursus internetu, skirti daugiau 



AD\1208037LT.docx 9/12 PE652.607v02-00

LT

lėšų pilietinės visuomenės organizacijoms švietimo srityje, karjeros keitimo fondams ir 
veiklai;

25. palankiai vertina Europos mokymo fondo (ETF) veiklą, visų pirma su profesiniu 
rengimu susijusią veiklą, kad būtų skatinamas judumas ir teikiama pagalba šalims 
partnerėms, kurios vykdo savo pertvarką ir ugdo žmogiškąjį kapitalą pertvarkydamos 
švietimo ir mokymo sistemas ir darbo rinką; ragina CEDEFOP, EUROFOUND, EIVT 
ir Komisiją glaudžiau bendradarbiauti ir keistis įžvalgomis, informacija ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais;

26. mano, kad dabartinė pandemija aiškiai parodė skaitmeninių ir aplinkai palankių 
sprendimų, ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę Europos lygmeniu nustatyti 
bendrus minimalius standartus siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą, taip pat užtikrinti socialinių partnerių dalyvavimą; yra įsitikinęs, kad nuotolinis 
darbas sudaro galimybių, pvz., užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, mažinti su kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį išmetamo CO2 kiekį, 
didinti neįgaliųjų, slaugytojų, jaunuolių ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų 
įsidarbinimo galimybes, tačiau kartu pripažįsta, kad kyla iššūkių, susijusių su socialine, 
profesine ir skaitmenine atskirtimi; ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktų sistemą 
siekiant reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas visoje ES ir užtikrinti tinkamas darbo ir 
įdarbinimo sąlygas skaitmeninėje ekonomikoje;

27. ragina Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl Europos skaitmeninio švietimo 
veiksmų plano atnaujinimo, kurį įgyvendinant būtų demokratizuotas nuotolinis 
mokymasis ir kuris apimtų mokymąsi visą gyvenimą ir neformalųjį švietimą, užtikrintų 
geresnį finansavimą, kad skaitmeniniai įgūdžiai taptų svarbiausiu prioritetu, ir 
sustiprintų valstybių narių bendradarbiavimą; ragina Komisiją išnagrinėti svarbų 
nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymosi vaidmenį ir potencialą viešajame ir 
privačiajame sektoriuose, nieko nepaliekant nuošalyje;

28. pabrėžia, kad klimato politiką reikėtų įgyvendinti taip, kad būtų remiamos naujos 
technologijos, investicijos ir inovacijos, taigi ir darbo vietų kūrimas; pabrėžia, kad, nors 
ekologinė pertvarka gali padėti kurti naujas žaliąsias darbo vietas, bet kokį Europos 
pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planą reikia įgyvendinti 
naudojantis PPO standartus atitinkančiu pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu, kuris papildytų esamas anglies dioksido nutekėjimo priemones;

29. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos prevencinio restruktūrizavimo 
sistemos ir antrosios galimybės sistemos siekiant, kad finansinių sunkumų patiriantys 
sąžiningi skolininkai turėtų galimybių atsigauti ir išvengti nemokumo ir kad jie nebijotų 
išmėginti naujų idėjų;

30. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi būti vieni iš 
pagrindinių ES pramonės strategijos principų; ragina Komisiją įtraukti lyčių aspektą į 
savo pramonės politikos strategiją, visų pirma į priemones, skirtas skaitmeninei ir 
žaliajai pertvarkai, ir skatinti moteris dalyvauti skaitmeninės ekonomikos, verslumo, 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo ir užimtumo 
srityse, kad būtų panaikintas atotrūkis tarp lyčių pramonės ir skaitmeninių įgūdžių 
srityse; ragina Sąjungą, valstybes nares ir socialinius partnerius pramonės sektoriuje 
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panaikinti bet kokią esamą diskriminaciją dėl amžiaus ar lyties darbo užmokesčio srityje 
ir, laikantis nacionalinės teisės nuostatų ir praktikos, užtikrinti, kad visi darbuotojai 
turėtų teisę gauti tinkamą darbo užmokestį, vadovaujantis kolektyvinėmis sutartimis 
arba minimalų darbo užmokestį reglamentuojančiais teisės aktais; ragina valstybes nares 
pagaliau atšaukti dar 2012 m. pasiūlytos Moterų įmonių valdybose direktyvos 
blokavimą, kad būtų padidinta vadovaujamas pareigas einančių moterų dalis;

31. ragina Komisiją užtikrinti, kad strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir skatinama 
neįgaliųjų įtrauktis pramonės sektoriuose, darbo vietose ir visuomenėje apskritai, 
kovojant su diskriminacija, didinant solidarumą ir užtikrinant prieinamumą šalinant 
fizines, skaitmenines, švietimo ir socialines kliūtis ir pasinaudojant skaitmeninėmis 
pagalbinėmis technologijomis; primygtinai ragina pramonės sektorių visapusiškai 
įgyvendinti universalaus projektavimo principą, kad visiškas prieinamumas būtų 
užtikrinamas jau projektavimo etapu, ir pradėti dialogą su neįgaliesiems 
atstovaujančiomis organizacijomis;

32. pabrėžia, kad Sąjunga ir valstybės narės turi bendromis jėgomis stiprinti Europos 
pramonės pozicijas pasaulyje, sukurdamos plataus masto konkurencingą pramoninę 
bazę, kuri atitiktų 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslą; pabrėžia, kad kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, socialinė apsauga, tinkamai veikiančios viešosios paslaugos ir 
teisinė valstybė šiame kontekste atlieka svarbų vaidmenį norint užtikrinti klestinčią 
pramonės veiklą;

33. ragina Sąjungą ir valstybes nares įgyvendinant Europos pramonės politiką užtikrinti, 
kad finansinė parama ir subsidijos būtų teikiamos tik toms įmonėms, kurios laikosi 
galiojančių kolektyvinių sutarčių; be to, pabrėžia, kad neatidėliotiną pagalbą po krizės, 
pvz., COVID-19 krizės, reikėtų teikti tik toms įmonėms, kurios nevykdo akcijų 
išpirkimo, nemoka dividendų akcininkams, neskiria premijų vadovams ir nėra 
registruotos mokesčių rojuose.
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