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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti zamestnáva približne 35 miliónov osôb, produkuje 
viac ako 80 % vývozu a má dominantnú úlohu pri získavaní priamych zahraničných 
investícií; keďže 99 % podnikov v EÚ tvoria MSP, ktoré predstavujú približne 50 % 
HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 100 miliónov pracovníkov; keďže nová priemyselná 
stratégia by mala byť založená na priemyselných ekosystémoch, do ktorých patria všetci 
aktéri priemyselných hodnotových reťazcov od veľkých podnikov cez MSP a 
mikropodniky až po pracovníkov a spotrebiteľov;

B. keďže ženy a osoby so zdravotným postihnutím sú vo všetkých priemyselných 
odvetviach, povolaniach a úrovniach riadenia naďalej nedostatočne zastúpené a často 
pracujú v priemyselných odvetviach alebo pododvetviach s nízkou pridanou hodnotou, 
a to aj napriek tomu, že 40,1 % žien má ukončené vysokoškolské vzdelanie a že v roku 
2019 dosiahlo 86,2 % žien vo vekovej skupine 20 – 24 rokov aspoň vyššie 
stredoškolské vzdelanie v porovnaní s 81 % mužov1;

C. keďže Európa potrebuje sociálne a environmentálne udržateľnú priemyselnú stratégiu, 
ktorá uprednostní rovnosť príležitostí a sociálnu súdržnosť; keďže nová priemyselná 
stratégia EÚ musí vo všetkých odvetviach a podnikoch slúžiť ako vektor na vytvorenie 
väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných príležitostí, posilniť úlohu MSP a docieliť 
plne inkluzívny a vyvážený pracovný trh ako sprievodca spravodlivej transformácie na 
digitálne odvetvie založené na obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je energeticky efektívne a klimaticky neutrálne; keďže uplatňovanie Zelenej 
dohody a digitálnej stratégie by malo podporiť aj udržateľný rast smerom k 
ekologickejšiemu a obehovejšiemu priemyslu;

D. keďže MSP tvoria viac ako 99 % všetkých európskych podnikov, ale len 17 % úspešne 
využíva vo svojej činnosti digitálne technológie; keďže 70 % firiem uvádza dostupnosť 
talentov ako prekážku pri investovaní v celej EÚ;

E. keďže Európa má silné priemyselné tradície trvajúce niekoľko storočí, a preto je 
pripravená na efektívnu dvojitú transformáciu na základe sociálneho hospodárstva a 
hodnôt EÚ;

F. keďže bezpečné a inkluzívne zavádzanie a využívanie digitalizácie a umelej inteligencie 
je pre dosiahnutie ekologickej transformácie priemyslu, ktorá zvýši 
konkurencieschopnosť, vytvorí kvalitné pracovné príležitosti, udržateľné obchodné 
modely a hospodársku prosperitu, kritické vo všetkých priemyselných odvetviach; 
keďže v tejto súvislosti je dôležité investovať do výskumu, inovácií a digitálneho 
vzdelávania;

G. keďže európsky prístup k umelej inteligencii by sa mal prioritne venovať etickým 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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aspektom a dilemám spojeným s umelou inteligenciou, aby sa zabezpečilo, že bude 
zameraná na človeka, zvyšovať blahobyt ľudí, pocit bezpečia a blaho spoločnosti, 
zlepšovať životné prostredie a plne rešpektovať základné práva a hodnoty EÚ;

H. keďže ľudí, ktorí žijú a pracujú v EÚ, ťažko zasiahla pandémia COVID-19, ktorá 
priemyslu EÚ priniesla bezprecedentné výzvy a v určitých odvetviach má enormný 
vplyv na organizáciu práce, pracovné príležitosti a pracovníkov, pričom hrozí, že viac 
ako päť miliónov ľudí stratí prácu a predpokladá sa priemerné zníženie HDP v celej EÚ 
o približne 7 %; keďže v niekoľkých výrobných závodoch došlo k rýchlemu posunu od 
výroby k zdravotníckemu vybaveniu; keďže krízou sa zvyšuje potreba novej 
priemyselnej stratégie;

I. keďže podľa správy Svetového ekonomického fóra o budúcnosti pracovných miest bude 
65 % detí, ktoré v súčasnosti začínajú základnú školskú dochádzku, pracovať na 
pozíciách, ktoré zatiaľ ani neexistujú; keďže pracovníci s nízkou kvalifikáciou sú v 
digitálnom veku mimoriadne zraniteľní a podľa štatistických údajov Eurostatu 77,8 % 
Európanov vo vekovej skupine 25-64 rokov je presvedčených, že ďalšie vzdelávanie ani 
odbornú prípravu nepotrebujú, čím sa stávajú zraniteľnými voči otrasom; keďže preto 
treba podporovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy s prvkami rekvalifikácie a 
zvyšovania informovanosti s cieľom vštepiť základné kompetencie a zručnosti, ako aj 
digitálnu gramotnosť, potrebné pre nové povolania;

J. keďže pre silnú priemyselnú politiku, ktorej cieľom je dosiahnuť transformáciu na 
spravodlivejšiu a ekologickejšiu spoločnosť pre všetkých, v ktorej sa nezabúda na 
nikoho, je nevyhnutný sociálny dialóg a nepretržitá spolupráca sociálnych partnerov;

K. keďže sociálnym partnerom by sa malo odporúčať, aby rokovali o kolektívnych 
zmluvách v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, a aby takéto zmluvy uzatvárali, 
pričom sa v plnej miere uznáva ich autonómia a právo na protestné pracovné opatrenia 
kolektívneho vyjednávania;

L. keďže hospodársky rast ide ruka v ruke s vyššou sociálnou a životnou úrovňou a 
dobrými pracovnými podmienkami;

M. keďže priemyselná stratégia EÚ by mala pomôcť revitalizovať regióny, a teda 
podporovať ich transformáciu prostredníctvom stratégií pre inteligentnú špecializáciu a 
fondy EŠIF;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika EÚ musí mať silný sociálny a environmentálny 
rozmer a byť v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv a s cieľmi Zelenej dohody 
a Parížskej dohody, aby mohla účinne riešiť sociálne a hospodárske dôsledky 
štrukturálnych zmien a prispievať k dosahovaniu uvedených cieľov na podporu 
konkurencieschopnosti, dôstojných podmienok práce, rovnosti príležitostí, ako aj 
prístupu k funkčným trhom práce a sociálnym systémom pre všetkých; zdôrazňuje, že 
transformácia na obehové, klimaticky neutrálne hospodárstvo ponúka nové možnosti 
tvorby pracovných príležitostí a modernizáciu európskeho priemyslu vytváraním 
nových trhov, a to aj prostredníctvom energetickej efektívnosti, rozširovania 
obnoviteľných zdrojov energie a podpory inovatívnych modelov, ako je napríklad 
zhodnocovanie vyhodených predmetov, opätovné používanie a opravy;
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2. poznamenáva, že odporúčania pre jednotlivé krajiny by mali tvoriť opatrenia a otázky 
relevantné pre priemyselnú politiku (EÚ) v rámci európskeho semestra; zdôrazňuje, že 
pre napredovanie politiky založenej na dôkazoch je nevyhnutné meranie súčasného 
stavu a pokroku, ktorým sa tiež zabezpečia informácie pre členské štáty EÚ o priebehu 
a rozvoji priemyselnej politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;

3. zdôrazňuje, že na vytvorenie vyššej sociálnej súdržnosti, dosahovanie cieľov Európskej 
zelenej dohody a zabezpečenie konkurencieschopnosti EÚ je nevyhnutná digitalizácia, 
umelá inteligencia, analýza veľkých dát, kybernetická bezpečnosť, inovácia a príprava 
opatrení pre udržateľné odvetvia;

4. zdôrazňuje význam cezhraničných a sezónnych pracovníkov pre poskytovanie služieb 
ako kľúčovej súčasti úsilia o obnovu hospodárstva a požaduje opatrenia na podporu ich 
mobility a ochranu ich pracovných práv vrátane lepšieho vykonávania súčasných 
právnych predpisov;

5. nalieha na Komisiu, aby riešila problémy cezhraničných a sezónnych pracovníkov pri 
nadobúdaní sociálnych nárokov vzhľadom na nedostatočnú prenosnosť nárokov 
pracovníkov, a to rýchlym prijatím prepracovaného nariadenia o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a zavedením koordinovaných digitálnych riešení na úrovni 
členských štátov pri súčasnom skvalitnení a zefektívnení riešení proti akýmkoľvek 
podvodom;

6. víta finančnú úľavu, ktorú Komisia poskytla na záchranu pracovných miest 
prostredníctvom nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík v nezamestnanosti v 
núdzovej situácii (SURE), a domnieva sa, že európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti by mohol byť ďalším nástrojom spojeným so spravodlivou 
transformáciou na obehové, klimaticky neutrálne a digitálne hospodárstvo, ktorý by 
prispel najmä k odolnosti európskeho hospodárstva a európskeho priemyslu; očakáva 
návrh Komisie, ktorý v tejto súvislosti oznámila predsedníčka von der Leyenová;

7. víta návrh plánu obnovy EÚ z 27. mája 2020, ktorý predložila Komisia a ktorý obsahuje 
posilnený dlhodobý rozpočet EÚ (VFR 2021 – 2027) a nový nástroj EÚ na obnovu 
hospodárstva Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, a vyzýva na jeho rýchle 
schválenie; v tomto zmysle zdôrazňuje význam sociálne a environmentálne 
udržateľných investícií do priemyselných odvetví osobitne zasiahnutých krízou 
prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je zameraný na 
podporu aktívnych politík zamestnanosti, investícií do digitálnych zručností a 
infraštruktúry, podnikania a zakladania začínajúcich podnikov, najmä pre MSP a 
samostatne zárobkovo činné osoby, čo pomôže vypracovať stratégiu pre udržateľnú a 
konkurencieschopnú priemyselnú politiku v celej EÚ;

8. zdôrazňuje, že pre získanie alebo udržanie si vedúceho postavenia vo svete v 
strategických priemyselných odvetviach a určitých technológiách s vysokou pridanou 
hodnotou sú rozhodujúce projekty výskumu a inovácií v rámci programu Horizont 
Európa a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT); pripomína 
pozitívny vplyv inovačného úsilia v súvislosti s dosiahnutím klimatickej neutrality do 
roku 2050 ako konkurenčný náskok podnikov EÚ a množstvo a kvalita pracovných 
príležitostí;
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9. víta finančnú úľavu, ktorú Komisia poskytla na záchranu pracovných príležitostí 
prostredníctvom programu SURE a ďalších partnerstiev služieb zamestnanosti, 
sociálnych partnerov a podnikov na uľahčenie rekvalifikácie najmä v prípade sezónnych 
pracovníkov pre všetky typy práce v cestovnom ruchu;

10. domnieva sa, že priemyselná politika EÚ musí usilovať o urýchlenie inovácie, a to 
najmä v kľúčových oblastiach digitalizácie a výroby a prijať také stratégie, ktoré 
podporia obnovu príležitostí kvalitného zamestnania a výroby v celej Únii, a zároveň 
zabezpečia vyvážený regionálny rozvoj všetkým regiónom EÚ posilnený politikou 
súdržnosti a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF), s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť EÚ vo svete a vyvarovať sa nadmernej závislosti od 
zahraničných dodávateľov najmä v strategických odvetviach, ako sú lieky a 
zdravotnícke pomôcky, kybernetická a dátová bezpečnosť, digitálne služby, strategické 
technológie a energetika, čím sa posilní strategická autonómia EÚ; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v týchto odvetviach; okrem 
toho zdôrazňuje potrebu podporovať verejné investície a správne využívanie štátnej 
pomoci, ako aj posilniť kapitálové investície podnikov, diverzifikovať globálne 
dodávateľské reťazce a zvýšiť ich udržateľnosť a transparentnosť;

11. opakovane zdôrazňuje, že priemysel je základným kameňom hospodárstva, ktorý 
produkuje veľkú časť európskeho vývozu a investícií do výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP ako chrbtovej kosti európskeho hospodárstva pri 
zabezpečovaní priemyselného rastu EÚ a dosahovaní cieľov zelenej a digitálnej 
transformácie; zdôrazňuje preto, že MSP by mali byť ťažiskom novej priemyselnej 
stratégie, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili priaznivé prostredie, ktoré 
MSP umožní rozvíjať sa a rásť, napríklad znížením zbytočnej regulačnej záťaže, 
uľahčením prístupu k vhodným zdrojom financovania a podporou podnikania, ktoré sú 
rozhodujúce pre inováciu, tvorbu pracovných príležitostí a začleňovanie; v tejto 
súvislosti podporuje vzájomné dopĺňanie sa novej priemyselnej stratégie a nového 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo, od ktorého sa očakáva vznik 700 000 nových 
pracovných príležitostí v celej EÚ do roku 2030, z ktorých mnohé budú prínosom 
najmä pre MSP;

12. zdôrazňuje potrebu silného sociálneho prvku v stratégii EÚ pre priemysel a inkluzívnej 
digitalizácie priemyslu; vyzýva Európsku komisiu, aby prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+), Fondu na spravodlivú transformáciu (JTF) a ďalších 
zabezpečila dostatok finančných prostriedkov a účinné mechanizmy; žiada, aby 
stratégia riešila potreby technologicky menej vyspelých priemyselných regiónov 
vrátane regiónov vo veľkej miere závislých od pevných fosílnych palív, a tých, na ktoré 
sa vzťahuje článok 174 ZFEÚ, a aby zabezpečila potrebné investície do infraštruktúry, 
ako je pokrytie širokopásmovým internetom;

13. zdôrazňuje potrebu upozorniť na riziko straty pracovných príležitostí v dôsledku 
priemyselnej transformácie a na zodpovednosť orgánov sociálnej ochrany; vyzýva 
členské štáty, aby pri tejto transformácii zabezpečili adekvátnu mzdu a podporu 
pracovníkom so zameraním na zamestnateľnosť a kvalitu života, a aby zvážili širšiu 
škálu opatrení sociálnej ochrany, ako sú vnútroštátne systémy zaručeného minimálneho 
príjmu, dávky v nezamestnanosti, príspevky na podporu rodiny, príspevky na 
vykurovanie, primerané dôchodky, štipendiá pre študentov, vyplácanie odmien za stáže 
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a podpora pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť dôstojnú životnú 
úroveň;

14. zdôrazňuje, že investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáhajú 
predchádzať chorobám z povolania, úrazom a škodlivému fyzickému a 
psychosociálnemu tlaku a majú zjavný pozitívny vplyv na hospodárstvo tým, že 
prispievajú k vyššej výkonnosti a udržateľnému pracovnému životu; pripomína, že 
podľa Komisie prináša jedno euro investované do bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci najmenej dve eurá späť; zdôrazňuje, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by 
mali byť prioritou aj v novej priemyselnej stratégii pre Európu;

15. víta zvýšenie zdrojov vyčlenených pre FST vzhľadom na to, že do roku 2030 by v rámci 
dlhodobého transformačného procesu priemyslu mohlo v odvetví ťažby uhlia zaniknúť 
160 000 pracovných miest, pričom ďalšie odvetvia, ako sú energeticky náročné 
odvetvia alebo automobilový priemysel, čakajú tiež hlboké štrukturálne zmeny;

16. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala vplyv závislosti Európy od dovozu z tretích 
krajín, najmä z Číny a ďalších krajín, v ktorých má štát významný vplyv na trh s 
dôsledkami, ktoré sú nespravodlivé voči podnikom a zamestnancom v EÚ;

17. berie na vedomie individuálny prístup, ktorý si Komisia osvojí pri tvorbe programov v 
rámci priemyselnej stratégie; žiada, aby bol tento prístup súčasťou realistického 
pohľadu na skutočné potreby každého ekosystému;

18. vzhľadom na ochranu európskych pracovných miest zdôrazňuje potrebu reformovať 
právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a zároveň zabezpečiť, aby v rámci 
právneho štátu a noriem zostala EÚ otvorená a atraktívna pre zahraničné investície;

19. zdôrazňuje, že schopnosť prilákať, najať a udržať si kvalifikovanú pracovnú silu má pre 
stabilný a udržateľný priemysel EÚ zásadný význam; považuje aktívne politiky trhu 
práce, vzdelávanie a odbornú prípravu v odvetviach orientovaných na budúcnosť, slušné 
zamestnanie a podmienky práce, prístupnú a cenovo dostupnú starostlivosť o deti, 
zručnosti a kompetencie, najmä pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) a 
digitálne zručnosti, za nevyhnutné na riešenie súčasného a budúceho nedostatku 
zručností a podporuje prechod na udržateľné spôsoby výroby a poskytovania služieb; je 
presvedčený, že investície do individualizovaného celoživotného vzdelávania, 
podnikavosti, a to aj v družstvách a sociálnych podnikoch, digitálnej gramotnosti a 
ľudských zdrojov sú dôležitým predpokladom zabezpečenia efektívneho a aktuálneho 
zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, 
vytvárajúc tak silnú a odolnú pracovnú silu, a malo by byť neoddeliteľnou súčasťou 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zabezpečila vzájomné 
doplnkovosť cieľov novej priemyselnej stratégie, Európskej zelenej dohody a 
očakávaného aktualizovaného programu v oblasti zručností pre Európu zameraním sa 
na konkrétne opatrenia a koordinované stratégie pre dospelých, aby mali možnosť 
posilniť si zručnosti a kvalifikácie ako reakciu na meniace sa požiadavky, dopyt a 
transformácie na trhu práce;

20. uznáva, že nedostatok zručností a nesúlad medzi dopytom po nich a ich ponukou patria 
k najväčším súčasným výzvam pre podniky, čo bráni výrobe a rastu, a zdôrazňuje, že 
zručnosti by mali zodpovedať potrebám trhu práce; domnieva sa, že sociálni partneri by 
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mali mať kľúčovú úlohu v identifikácii budúcich deficitov a nedostatkov v oblasti 
zručností a vypracúvaní programov vzdelávania a odbornej prípravy vrátane odbornej 
prípravy na pracovisku, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali integrované 
strategické plánovanie a zvýšenú spoluprácu a napomáhali pri výmene informácií medzi 
všetkými príslušnými aktérmi vrátane poskytovateľov OVP, priemyselných klastrov, 
univerzít, verejných služieb zamestnanosti, podnikov, odborov a miestnych a 
regionálnych orgánov, s osobitným dôrazom na nové zručnosti pre nové povolania a 
odvetvia; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam podporných štruktúr, ako sú siete MSP, 
regionálne rozvojové agentúry, inovačné zoskupenia a poradenstvo pri vzniku 
miestnych a regionálnych priemyselných hodnotových reťazcov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili pracovnú mobilitu a zabezpečili prenosnosť a plné uznávanie 
odborných zručností a kvalifikácií a účinnú ochranu práv na sociálne zabezpečenie 
mobilných pracovníkov v rámci EÚ a aby vypracovali politiky na prilákanie 
výskumných pracovníkov, výborných študentov a kvalifikovaných pracovníkov z 
tretích krajín;

21. poukazuje na to, že rozvoj technológií umelej inteligencie prináša budúcemu trhu práce 
a priemyslu EÚ príležitosti aj výzvy; konštatuje, že EÚ má potenciál stať sa svetovým 
lídrom v presadzovaní sociálne zodpovedného prístupu k tejto technológii a jej 
využívaniu; vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi, sociálnymi 
partnermi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom primerane 
reagovať na zmeny v jednotlivých odvetviach, ktoré potrebujú primeraný rekvalifikačný 
program pracovníkov, a vypracovanie, zavedenie a presadzovanie európskych etických 
a bezpečnostných noriem umelej inteligencie; zdôrazňuje, že v záujme posilnenia 
jednotného trhu sa treba zaoberať potenciálnymi reakciami spoločnosti a rozpracovať 
koncepcie a nápady, ktoré môžu byť na tieto výzvy odpoveďou, vrátane možných 
daňových aspektov práce, v ktorej človeka nahradí robot;

22. vyzýva Úniu a členské štáty, aby rešpektovali a posilňovali sociálnych partnerov, 
rozšírili rozsah kolektívneho vyjednávania a prijali opatrenia na zvýšenie prítomnosti 
odborových zväzov a združení zamestnávateľov s cieľom zabezpečiť demokratický, 
inkluzívny a sociálne spravodlivý priemysel; zdôrazňuje, že účinný sociálny dialóg je 
základným nástrojom na zabezpečenie demokratickej, inkluzívnej a spravodlivej 
transformácie priemyslu; domnieva sa, že vzájomná spolupráca Únie, členských štátov, 
sociálnych partnerov a reprezentatívnych organizácií občianskej spoločnosti vytvára 
prostredie pre rast európskeho priemyslu a že nová priemyselná stratégia by mala 
odrážať tradície sociálneho trhového hospodárstva EÚ a v plnej miere zapájať 
sociálnych partnerov prostredníctvom silného rámca riadenia; zdôrazňuje, že sociálny 
dialóg prispieva ku konkurencieschopnosti hospodárstva i sociálnej súdržnosti; žiada 
ďalšie posilňovanie sociálneho dialógu v celej Európe s cieľom vyvážiť vzťahy medzi 
sociálnymi partnermi a posilniť kolektívne vyjednávanie; zdôrazňuje, že ústredným 
bodom každej priemyselnej stratégie by mali byť pracovníci, ich zástupcovia a odbory, 
aby sa zaistilo jej demokratické fungovanie; vyzýva Komisiu na ich zapojenie počas 
celého procesu;

23. zdôrazňuje potrebu rýchlejšieho zapojenia nových učňov do trhu práce vo forme 
kvalitnej platenej praxe; vyzýva členské štáty, aby už od základnej školy podporovali 
kultúru OVP, v ktorej sú povolania ocenené a odborné vzdelávanie a príprava sa stáva 
žiaducou a predvídateľnou dráhou;
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24. zdôrazňuje úlohu dostupnosti vzdelávacích činností vo vytváraní kultúry celoživotného 
vzdelávania; vyzýva Komisiu, aby vytvárala a podporovala viac možností prístupu k 
aktivitám celoživotného vzdelávania, ako sú univerzitné programy pre dospelých a 
seniorov, vzdelávacie centrá pre verejnosť, poukazy na vzdelávacie aktivity, hromadné 
otvorené online kurzy, viac finančných prostriedkov pre organizácie občianskej 
spoločnosti v oblasti vzdelávania, fondy a činnosti zamerané na kariérne zmeny;

25. víta výsledky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) najmä v oblasti 
odborného vzdelávania, pri podpore mobility a pomoci partnerským krajinám pri ich 
transformácii a rozvoji ľudského kapitálu na základe reformy ich systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy a trhu práce; vyzýva na zvýšenú spoluprácu medzi strediskom 
Cedefop, nadáciou Eurofound, ESVČ a Komisiou v oblasti poznatkov, výmeny 
informácií a odporúčaných postupov;

26. domnieva sa, že nedávna pandémia vyzdvihla význam digitálnych a ekologických 
riešení, najmä práce na diaľku, a potrebu na európskej úrovni stanoviť spoločné 
minimálne štandardy na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov a zabezpečenie 
zapojenia sociálnych partnerov; konštatuje, že práca na diaľku ponúka možnosti, ako je 
lepšia rovnováha pracovného a súkromného života, zníženie emisií CO2 spojených s 
každodenným dochádzaním do práce a lepšie pracovné príležitosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím, opatrovateľov, mladých ľudí a ľudí v odľahlých oblastiach, 
pričom pripúšťa, že existujú výzvy súvisiace so sociálnou, profesionálnou a digitálnou 
priepasťou; vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec na reguláciu podmienok 
práce na diaľku v celej EÚ a zaistila slušné podmienky práce a zamestnávania v 
digitálnom hospodárstve;

27. vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla ambicióznu aktualizáciu európskeho akčného 
plánu digitálneho vzdelávania, na základe ktorého by sa demokratizovalo dištančné 
vzdelávanie, obsahoval by celoživotné a neformálne vzdelávanie, zabezpečil lepšie 
financovanie na povýšenie digitálnych zručností na najvyššiu prioritu a zvýšil 
spoluprácu členských štátov; vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala dôležitú úlohu 
a potenciál práce na diaľku a e-learningu vo verejnom a súkromnom sektore a 
zabezpečila, aby sa na nikoho nezabudlo;

28. zdôrazňuje, že politika v oblasti klímy by sa mala realizovať tak, aby podporila nové 
technológie, investície a inovácie, a tým aj tvorbu pracovných príležitostí; zdôrazňuje, 
že kým ekologická transformácia má potenciál vytvárať ekologické nové pracovné 
príležitosti, každý plán dekarbonizácie európskeho priemyslu musí sprevádzať 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach v súlade so systémom WTO, ktorý je 
doplnením súčasných opatrení v oblasti úniku uhlíka;

29. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné rámce preventívnej reštrukturalizácie 
a rámec druhej šance s cieľom umožniť čestným dlžníkom vo finančných ťažkostiach 
obnoviť si vitalitu, vyhnúť sa platobnej neschopnosti a nenechať sa odradiť od snahy 
skúšať nové nápady;

30. zdôrazňuje, že jednou z hlavných zásad priemyselnej stratégie EÚ musí byť rodová 
rovnováha a dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami; vyzýva Komisiu, aby rodové 
hľadisko zapracovala do svojej stratégie priemyselnej politiky, najmä do opatrení na 
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riešenie digitálnej a ekologickej transformácie, a aby podporila činné prispenie žien do 
digitálneho hospodárstva, podnikania, vzdelávania a zamestnanosti vo vede, technike, 
inžinierstve a matematike, ako aj IKT s cieľom preklenúť rodové rozdiely v priemysle a 
digitálnej oblasti; vyzýva Úniu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby odstránili 
akúkoľvek diskrimináciu v odmeňovaní v priemysle z dôvodu veku alebo pohlavia a 
aby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zabezpečili, že všetci 
pracovníci budú mať nárok na adekvátnu mzdu buď na základe kolektívnej zmluvy 
alebo minimálnej mzdy zo zákona; vyzýva členské štáty, aby s cieľom zvýšiť podiel 
žien na riadiacich postoch konečne odblokovali návrh smernice o zastúpení žien vo 
vrcholových orgánoch z roku 2012;

31. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v európskej stratégii pre oblasť zdravotného 
postihnutia na obdobie po roku 2020 sa bude riešiť a podporovať účasť osôb so 
zdravotným postihnutím v priemyselných odvetviach, na pracoviskách a v spoločnosti 
ako takej, a to bojom proti diskriminácii, podporou solidarity a zabezpečením 
dostupnosti tak, že sa odstránenia fyzické, digitálne a vzdelanostné a sociálne prekážky 
a budú sa využívať digitálne podporné technológie; naliehavo vyzýva priemysel, aby v 
plnej miere uplatňoval zásadu dizajnu pre všetkých tak, že úplná prístupnosť sa stane 
zásadou už v štádiu návrhu, a začal dialóg s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so 
zdravotným postihnutím;

32. zdôrazňuje, že Únia a členské štáty musia jednotne podporovať postavenie európskeho 
priemyslu vo svete a vytvoriť širokú konkurencieschopnú priemyselnú základňu v 
súlade s cieľom klimatickej neutrality do roku 2050; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
prosperitu priemyselných činností má dôležitú úlohu tvorba kvalitných pracovných 
príležitostí, sociálna ochrana, funkčné verejné služby a právny štát;

33. vyzýva Úniu a členské štáty, aby v kontexte európskej priemyselnej politiky 
zabezpečili, že finančná podpora a dotácie sa budú poskytovať len podnikom, ktoré 
dodržiavajú príslušné kolektívne zmluvy; okrem toho zdôrazňuje, že núdzová pomoc 
bezprostredne po krízovej situácii, ako je COVID-19, by sa mala poskytovať len 
podnikom, ktoré spätne neodkupujú akcie, nevyplácajú dividendy akcionárom, 
neposkytujú osobitné odmeny vedúcim pracovníkom a nie sú registrované v daňových 
rajoch;
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