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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker industrija EU danes zaposluje približno 35 milijonov ljudi, ustvari več kot 80 % 
izvoza in ima vodilno vlogo pri izvajanju neposrednih tujih naložb; ker je 99 % podjetij 
v EU MSP, ki ustvarijo približno 50 % BDP EU in zaposlujejo več kot 100 milijonov 
delavcev; ker bi morala nova industrijska strategija temeljiti na industrijskih 
ekosistemih, ki bi vključevali vse akterje industrijskih vrednostnih verig, od velikih, 
malih in srednjih (MSP) ter mikropodjetij do delavcev in potrošnikov;

B. ker so ženske in invalidi še vedno slabše zastopani v vseh industrijskih sektorjih, 
poklicih in na vodstvenih položajih ter so pogosteje zaposleni v industrijskih sektorjih 
ali podsektorjih z nizko dodano vrednostjo, in to kljub temu, da ima 40,1 % žensk 
zaključeno terciarno izobrazbo in da je v letu 2019 delež žensk v starostni skupini 20–
24 z vsaj višjo sekundarno izobrazbo znašal 86,2 % (v primerjavi z 81 % pri moških)1;

C. ker Evropa potrebuje socialno in okoljsko trajnostno industrijsko strategijo, s katero se 
bo dajala prednost enakim možnostim in socialni koheziji; ker mora nova industrijska 
strategija EU v vseh sektorjih in podjetjih služiti kot motor za ustvarjanje več in boljših 
delovnih mest, krepitev vloge MSP ter doseganje popolnoma vključujočega in 
uravnoteženega trga dela, da bo dopolnjevala pravičen dvojni prehod na digitalno in z 
viri in energijo zelo gospodarno podnebno nevtralno industrijo, ki bo temeljila na 
energiji iz obnovljivih virov; ker bi moralo izvajanje zelenega dogovora in digitalne 
strategije spodbujati tudi trajnostno rast za bolj zeleno in bolj krožno usmerjeno 
industrijo;

D. ker je več kot 99 % evropskih podjetij MSP, a jih je le 17 % uspešno vključilo digitalne 
tehnologije v svoje delovanje; ker 70 % podjetij poroča, da je dostop do nadarjene 
delovne sile ovira za nove naložbe po vsej EU;

E. ker ima Evropa močno in več stoletij staro industrijsko tradicijo in je zato zmožna 
izvesti učinkovit dvojni prehod, temelječ na socialnem gospodarstvu in vrednotah EU;

F. ker je za vse industrijske sektorje bistvenega pomena, da se digitalizacija in umetna 
inteligenca varno in vključujoče uvedeta in uporabljata, če naj se izvede zeleni 
industrijski prehod, s katerim bi povečali konkurenčnost ter ustvarili kakovostne 
zaposlitvene možnosti, trajnostne poslovne modele in gospodarsko blaginjo; ker je v 
zvezi s tem pomembno vlagati v raziskave in inovacije ter digitalno izobraževanje;

G. ker mora evropski pristop k umetni inteligenci prednostno obravnavati etične vidike in 
dileme, povezane z umetno inteligenco, da bi zagotovili, da bodo pri umetni inteligenci 
v ospredju ljudje, da bo povečala blaginjo ljudi, družbe in okolja, okrepila občutek 
varnosti ter v celoti spoštovala temeljne pravice in vrednote EU;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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H. ker je pandemija COVID-19 ljudi, ki živijo in delajo v EU, močno prizadela, poleg tega 
pa tudi industrijo EU postavlja pred izzive zgodovinskih razsežnosti ter močno vpliva 
na organizacijo dela, delovna mesta in delavce v določenih sektorjih, saj več kot petim 
milijonom ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj bi se v Uniji po napovedih v 
povprečju zmanjšal za približno 7 %; ker je bila proizvodnja v več tovarnah hitro 
preusmerjena v medicinske proizvode; ker se je potreba po novi industrijski strategiji s 
krizo še povečala;

I. ker bo po navedbah iz poročila Svetovnega gospodarskega foruma o prihodnosti 
delovnih mest 65 % otrok, ki danes vstopajo v osnovno šolo, na koncu zasedalo delovna 
mesta, ki sploh še ne obstajajo; ker je nizko kvalificirana delovna sila v digitalni dobi še 
posebej ranljiva in statistični podatki Eurostata kažejo, da 77,8 % Evropejcev v starostni 
skupini 25–64 let meni, da ne potrebujejo dodatnega izobraževanja ali usposabljanja, in 
se lahko zato v primeru nepredvidenih razmer znajdejo v ranljivem položaju; ker je zato 
treba podpirati izobraževalne sisteme in sisteme usposabljanja, ki vključujejo elemente 
prekvalifikacije in ozaveščanja, da bodo lahko podajali osnovne kompetence ter 
spretnosti in znanja, vključno z digitalno pismenostjo, ki so potrebni za nove poklice;

J. ker je socialni dialog, vključno s kolektivnimi pogajanji in stalnim sodelovanjem med 
socialnimi partnerji, bistvenega pomena za trdno industrijsko politiko, s katero bodo 
izboljšani delovni pogoji in pogoji zaposlitve, kar bo prispevalo k pravičnejši družbi, v 
kateri nihče ne bo zapostavljen;

K. ker bi bilo treba socialne partnerje spodbujati k pogajanjem za kolektivne pogodbe in 
njihovem sklepanju v zadevah, ki so relevantne zanje, pri tem pa v celoti spoštovati 
njihovo avtonomnost in pravico do kolektivnih ukrepov;

L. ker gospodarska rast prinaša boljši družbeni in življenjski standard ter dobre delovne 
pogoje;

M. ker bi morala industrijska strategija EU prispevati k oživitvi regij in s tem podpirati 
njihovo preobrazbo s pomočjo strategij pametne specializacije ter strukturnih in 
investicijskih skladov;

1. poudarja, da mora industrijska politika EU vsebovati močno socialno in okoljsko 
razsežnost ter biti skladna z evropskim stebrom socialnih pravic in cilji evropskega 
zelenega dogovora in Pariškega sporazuma, če naj se z njo učinkovito odpravijo 
družbene in gospodarske posledice strukturnih sprememb in prispeva k uresničevanju 
teh ciljev, da bo tako prispevala h konkurenčnosti, kakovostni zaposlitvi, dostojnim 
delovnim pogojem, enakim možnostim ter dostopu do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva za vse; poudarja, da prehod na krožno, podnebno nevtralno 
gospodarstvo nudi nove priložnosti za ustvarjanje delovnih mest in modernizacijo 
evropskega industrijskega sektorja, tako da se ustvarijo novi trgi, med drugim z 
energijsko učinkovitostjo, razširitvijo obnovljivih virov energije in spodbujanjem 
inovativnih modelov, kot so recikliranje z dodajanjem vrednosti, ponovna uporaba in 
popravila;

2. ugotavlja, da bi morala priporočila za posamezne države vključevati ukrepe in 
vprašanja, relevantne za industrijsko politiko (EU) v okviru evropskega semestra; 
poudarja, da je merjenje trenutnega stanja in napredka nujno za razvoj pri oblikovanju 
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politike na podlagi dokazov, s čimer bi države članice EU poleg tega dobile informacije 
v zvezi z napredkom in razvojem industrijske politike na nacionalni ravni in ravni EU;

3. poudarja, da so digitalizacija, umetna inteligenca, analitika masovnih podatkov, 
kibernetska varnost, inovacije in razvoj ukrepov za trajnostne industrije nujni za 
ustvarjanje večje socialne kohezije, uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora 
in zagotavljanje konkurenčnosti EU;

4. poudarja, da so čezmejni in sezonski delavci pomembni za zagotavljanje storitev kot 
ključni element prizadevanj za gospodarsko okrevanje, ter poziva k ukrepom za 
spodbujanje njihove mobilnosti in varstvo njihovih delavskih pravic, med drugim tudi k 
boljšemu izvajanju veljavne zakonodaje;

5. poziva Komisijo, naj težave, s katerimi se čezmejni in sezonski delavci soočajo pri 
pridobivanju socialnih pravic, ker pravice delavcev niso prenosljive, odpravi, in sicer 
tako da hitro sprejme revizijo uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti in izvaja 
usklajene digitalne rešitve na ravni držav članic ter hkrati krepi in poenostavi rešitve za 
boj proti vsem vrstam goljufij;

6. pozdravlja, da Komisija prek instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) zagotavlja finančno pomoč za ohranitev 
delovnih mest, in meni, da bi lahko bil evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti dodatno orodje pri zagotavljanju pravičnega prehoda na krožno, 
podnebno nevtralno in digitalno gospodarstvo in bi lahko prispeval k odpornosti 
evropskega gospodarstva in zlasti evropske industrije; z zanimanjem pričakuje predlog 
Komisije, ki ga je v zvezi s tem napovedala predsednica von der Leynova;

7. pozdravlja predlog za načrt EU za okrevanje, ki ga je Komisija predložila 27. maja 2020 
in vključuje okrepljen dolgoročni proračun EU (večletni finančni okvir za obdobje 
2021–2027) in instrument Next Generation EU, vreden 750 milijard EUR, ter poziva k 
njegovi hitri odobritvi; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je s pomočjo 
mehanizma za okrevanje in odpornost socialno in okoljsko trajnostno vlagati v 
industrijske sektorje, ki jih je kriza še posebej prizadela, pri čemer mora biti poudarek 
na spodbujanju aktivnih politik zaposlovanja, naložbah v digitalne kompetence in 
infrastrukturo, podjetništvu in ustanavljanju zagonskih podjetij, zlasti za MSP in 
samozaposlene, saj bo to pripomoglo k razvoju strategije za trajnostno in konkurenčno 
industrijsko politiko po vsej EU;

8. poudarja, da so za to, da bi lahko v strateških industrijskih sektorjih ter na področju 
nekaterih tehnologij z veliko dodano vrednostjo na svetovni ravni prevzeli in ohranili 
vodilni položaj, nujni raziskovalni in inovacijski projekti pod okriljem programa 
Obzorje Evropa in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT); želi spomniti, 
da inovacijska prizadevanja pozitivno vplivajo na uresničevanje cilja podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, zagotavljanje konkurenčnega vodilnega položaja podjetij EU 
ter število in kakovost delovnih mest;

9. pozdravlja finančno olajšavo, ki jo je prek programa SURE zagotovila Komisija za 
ohranitev delovnih mest, in nova partnerstva med zavodi za zaposlovanje, socialnimi 
partnerji in podjetji, katerih namen je olajšati prekvalifikacijo, zlasti sezonskim 
delavcem pri vseh vrstah delovnih mest v turizmu;
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10. meni, da mora biti industrijska politika EU usmerjena v pospeševanje inovacij, zlasti na 
ključnih področjih digitalizacije in proizvodnje, in vključevati strategije za spodbujanje 
vrnitve kakovostnih zaposlitvenih in proizvodnih priložnosti po vsej Uniji, s čimer bi 
zagotovili trajnosten in uravnotežen teritorialni razvoj vseh regij EU, ter da jo je treba 
podpreti s kohezijsko politiko ter evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, da 
bi povečali konkurenčnost EU na svetovni ravni in preprečili prekomerno odvisnost od 
tujih ponudnikov, zlasti na področjih strateškega pomena, kot so zdravila in medicinski 
pripomočki, kibernetska varnost in varnost podatkov, digitalne storitve in strateške 
tehnologije ter energetika, in tako okrepili strateško avtonomijo EU; v zvezi s tem 
poudarja, kako pomembno je razvijati znanja in spretnosti zaposlenih v teh sektorjih; 
poudarja tudi, da je treba spodbujati javne naložbe in pravilno uporabo državne pomoči, 
pa tudi povečati kapitalske naložbe podjetij, diverzificirati svetovne dobavne verige ter 
jih narediti bolj trajnostne in pregledne;

11. želi spomniti, da je industrijski sektor temelj gospodarstva, ki ustvarja velik delež 
evropskega izvoza in naložb v raziskave in inovacije; poudarja ključno vlogo MSP kot 
hrbtenice evropskega gospodarstva pri zagotavljanju rasti industrije v EU ter 
uresničevanju ciljev zelenega in digitalnega prehoda; zato poudarja, da bi morala biti 
MSP v središču nove industrijske strategije, ter poziva Komisijo in države članice, naj 
ustvarijo okolje, ki bo MSP v podporo in jim bo omogočilo razvoj in rast, na primer 
tako da zmanjšajo nepotrebno regulativno obremenitev, olajšajo dostop do ustreznih 
virov financiranja in podpirajo podjetništvo, ki so bistveni za inovacije, ustvarjanje 
delovnih mest in vključevanje; v zvezi s tem podpira, da novo industrijsko strategijo 
dopolnjuje novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, s katerim naj bi bilo v EU do 
leta 2030 ustvarjenih do 700.000 novih delovnih mest, od katerih bodo številna koristila 
zlasti MSP;

12. poudarja, da industrijska strategija EU potrebuje močno socialno komponento, 
industrijo pa je treba pravično digitalizirati; poziva Komisijo, naj prek Evropskega 
socialnega sklada plus, Sklada za pravični prehod in drugih skladov zagotovi zadostna 
sredstva in učinkovite mehanizme; poziva, naj se s strategijo zadosti potrebam manj 
tehnološko razvitih industrijskih regij, vključno s tistimi, ki so močno odvisne od trdnih 
fosilnih goriv, in tistimi iz člena 174 PDEU, ter zagotovijo potrebne naložbe v 
infrastrukturo, na primer v pokritost s širokopasovnim internetom;

13. poudarja, da je treba opozoriti na to, da bi zaradi industrijskega prehoda lahko prišlo do 
izgube delovnih mest, in poudarja tudi odgovornost, ki jo imajo javni organi pri socialni 
zaščiti; poziva države članice, naj poskrbijo za to, da bo delavcem pri tem prehodu 
zagotovljena ustrezna plača in podpora, pri čemer naj bo poudarek na zaposljivosti in 
dobrem počutju, poleg tega pa naj razmislijo o tem, da bi sprejele širši sveženj ukrepov 
za socialno zaščito, kot so nacionalni sistemi zajamčenega minimalnega dohodka, 
nadomestila za brezposelnost, družinska podpora, dodatek za ogrevanje, ustrezne 
pokojnine, štipendije za dijake in študente, plačilo delovne prakse in podpora 
invalidom, da bi zagotovili dostojen življenjski standard;

14. poudarja, da naložbe v varnost in zdravje pri delu prispevajo k preprečevanju z delom 
povezanih bolezni, nezgod ter škodljivih fizičnih in psihosocialnih obremenitev ter 
občutno pozitivno vplivajo na gospodarstvo, saj prispevajo k večji učinkovitosti in 
trajnostnim poklicnim potem; želi spomniti, da se po navedbah Komisije vsak evro, 
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porabljen za varnost in zdravje pri delu, povrne z najmanj dvema evroma; poudarja, da 
bi morala biti varnost in zdravje pri delu prioriteta tudi v novi industrijski strategiji za 
Evropo;

15. pozdravlja, da je bilo za Sklad za pravični prehod dodeljenih več sredstev, saj bo v 
sektorju premogovništva do leta 2030 z dolgoročnim procesom industrijskega prehoda 
morda izgubljenih 160.000 delovnih mest, hkrati pa se bodo drugi sektorji, kot so 
energetsko intenzivne industrije ali avtomobilska industrija, prav tako soočali s 
korenitimi strukturnimi spremembami;

16. poziva Komisijo, naj podrobno preuči vpliv odvisnosti Evrope od uvoza iz tretjih držav, 
zlasti Kitajske in drugih držav, v katerih ima država velik vpliv na trg, kar ima 
nepoštene posledice za podjetja in zaposlene v EU;

17. je seznanjen s prilagojenim pristopom, ki ga bo Komisija uporabila pri oblikovanju 
programov v okviru industrijske strategije; poziva, naj se ta pristop uporabi v skladu z 
realnim stanjem, tako da se upoštevajo dejanske potrebe posameznega ekosistema;

18. poudarja, da je treba za zaščito evropskih delovnih mest reformirati konkurenčno pravo 
EU, hkrati pa zagotoviti, da bo EU ostala odprta in privlačna za tuje naložbe, pri čemer 
morajo biti spoštovani načelo pravne države in standardi EU;

19. poudarja, da je za konkurenčno in trajnostno industrijo EU bistveno, da zna privabiti, 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno silo; meni, da so aktivne politike 
zaposlovanja, izobraževanje in usposabljanje na področjih, usmerjenih v prihodnost, 
dostojni pogoji zaposlitve in delovni pogoji, dostopno in cenovno ugodno otroško 
varstvo, znanja, spretnosti in kompetence, zlasti kar zadeva poklicno in strokovno 
izobraževanje in usposabljanje ter digitalna znanja in spretnosti, bistvenega pomena za 
odpravo trenutnega in prihodnjega pomanjkanja znanj in spretnosti, pa tudi za to, da se 
podpre prehod na trajnostne načine proizvodnje in opravljanja storitev; meni, da so za 
učinkovito in pravočasno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev in iskalcev 
zaposlitve potrebne naložbe v individualizirano vseživljenjsko učenje, podjetništvo, 
vključno z zadrugami in socialnimi podjetji, digitalno pismenost in človeške vire, s 
čimer bo delovna sila postala močnejša in odpornejša, ter da bi morale biti te naložbe 
sestavni del industrijske strategije EU; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poskrbi za to, 
da se bodo cilji nove industrijske strategije, evropskega zelenega dogovora in 
pričakovanega posodobljenega programa znanj in spretnosti za Evropo dopolnjevali, 
tako da se osredotoči na konkretne ukrepe in usklajene strategije za odrasle, s pomočjo 
katerih bodo lahko izboljšali svoja znanja in spretnosti ter kvalifikacije, da bodo kos 
spreminjajočim se zahtevam, potrebam in spremembam na trgu dela;

20. priznava, da sta pomanjkanje strokovno usposobljene delovne sile ter neskladje v 
znanju in spretnostih med največjimi izzivi, s katerimi se podjetja dandanes soočajo, in 
da ovirata proizvodnjo in rast, ter poudarja, da bi morala znanja in spretnosti ustrezati 
potrebam trga dela; meni, da bi morali imeti socialni partnerji ključno vlogo pri 
ugotavljanju prihodnjih vrzeli v znanjih in spretnostih in pomanjkanja strokovno 
usposobljene delovne sile, pa tudi pri razvoju programov izobraževanja in 
usposabljanja, vključno z usposabljanjem na delovnem mestu, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj podprejo celovito strateško načrtovanje in boljše sodelovanje ter 
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spodbujajo izmenjavo informacij med vsemi zadevnimi akterji, vključno s ponudniki 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, industrijskimi grozdi, 
univerzami, javnimi zavodi za zaposlovanje, podjetji, sindikati ter lokalnimi in 
regionalnimi organi, pri tem pa naj posebno pozornost namenijo novim znanjem in 
spretnostim, potrebnim za nove poklice in sektorje; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembne so podporne strukture, kot so mreže MSP, regionalne razvojne agencije, 
inovacijski grozdi in svetovanje zagonskim podjetjem, za ustvarjanje lokalnih in 
regionalnih industrijskih vrednostnih verig; poziva Komisijo in države članice, naj 
povečajo mobilnost delovne sile ter zagotovijo prenosljivost in popolno priznavanje 
poklicnih znanj in spretnosti ter kvalifikacij in učinkovito varstvo pravic mobilnih 
delavcev do socialne varnosti v EU, poleg tega pa naj razvijejo politike za privabljanje 
raziskovalcev, odličnih študentov in kvalificiranih delavcev iz tretjih držav;

21. poudarja, da razvoj tehnologij umetne inteligence za prihodnji trg dela EU in njeno 
industrijo prinaša tako priložnosti kot izzive; ugotavlja, da bi lahko EU pri spodbujanju 
družbeno odgovornega pristopa k tej tehnologiji in njeni uporabi prevzela vodilno vlogo 
v svetu; poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z državami članicami, socialnimi partnerji 
in drugimi deležniki, da se bodo skupaj ustrezno odzvali na sektorske spremembe, za 
katere je treba pripraviti ustrezen program za prekvalifikacijo delavcev, ter oblikovati, 
izvajati in uveljavljati evropske etične in varnostne standarde za umetno inteligenco; 
poudarja, da je treba za okrepitev enotnega trga obravnavati morebitne družbene odzive 
ter se domisliti konceptov in načinov, kako bi lahko te izzive premagali, vključno z 
morebitnimi davčnimi vidiki v zvezi z delovnimi mesti, ki bi bila nadomeščena zaradi 
robotike;

22. poziva Unijo in države članice, naj spoštujejo in podpirajo socialne partnerje, razširijo 
obseg kolektivnih pogajanj ter sprejmejo ukrepe za spodbujanje velikega števila 
sindikatov in združenj delodajalcev, da bodo tako poskrbele za to, da bo industrijski 
sektor demokratičen, vključujoč in socialno pravičen; poudarja, da je učinkovit socialni 
dialog bistveno orodje za zagotavljanje demokratičnega, vključujočega in pravičnega 
prehoda v industrijskem sektorju; meni, da sodelovanje med Unijo, državami članicami, 
socialnimi partnerji in predstavniškimi organizacijami civilne družbe ustvarja okolje za 
rast evropske industrije in da bi morala nova industrijska strategija odražati tradicijo 
socialnega trga EU in prek trdnega okvira upravljanja v celoti vključevati socialne 
partnerje; poudarja, da socialni dialog prispeva h gospodarski konkurenčnosti in socialni 
koheziji; poziva k nadaljnji krepitvi socialnega dialoga po vsej Evropi, da bi 
uravnotežili odnose med delodajalci in delojemalci ter spodbudili kolektivna pogajanja; 
poudarja, da bi morali biti delavci, njihovi predstavniki in sindikati v središču vseh 
industrijskih strategij, da bi zagotovili njihov demokratični značaj; poziva Komisijo, naj 
jih vključi v vse faze procesa;

23. poudarja, da je treba mlade vajence prek visokokakovostnega plačanega vajeništva 
hitreje vključiti na trg dela; poziva države članice, naj že od osnovne šole naprej 
spodbujajo izobraževalno kulturo poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja, v kateri bodo obrti cenjene, poklicno in strokovno izobraževanje in 
usposabljanje pa postalo želena in predstavljiva poklicna pot;

24. poudarja, kako pomembno je pri ustvarjanju kulture vseživljenjskega učenja, da so 
dejavnosti izobraževanja dostopne; poziva Komisijo, naj razvije in spodbuja več 
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priložnosti za vseživljenjsko učenje, kot so univerzitetni programi za odrasle in starejše, 
javni izobraževalni centri, izobraževalni boni, množični odprti spletni tečaji, več 
sredstev za organizacije civilne družbe s področja izobraževanja, sredstva in ukrepi za 
poklicne prehode;

25. pozdravlja delo Evropske fundacije za usposabljanje (ETF), zlasti na področju 
poklicnega izobraževanja, pri spodbujanju mobilnosti ter pomoči partnerskim državam 
pri njihovem prehodu in razvoju človeškega kapitala z reformo njihovih sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter trga dela ; poziva, naj Cedefop, Eurofound, ESZD in 
Komisija bolj sodelujejo na področju spoznanj, izmenjave informacij in primerov dobre 
prakse;

26. meni, da je nedavna pandemija pokazala, kako pomembne so digitalne in okolju 
prijazne rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba na evropski ravni oblikovati skupne 
minimalne standarde za zaščito zdravja in varnosti delavcev ter zagotovitev vključenosti 
socialnih partnerjev; meni, da delo na daljavo prinaša priložnosti, kot so boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, manjše emisije CO2, ki nastanejo zaradi 
dnevnega prevoza na delo, ter boljše zaposlitvene možnosti za invalide, oskrbovalce, 
mlade in ljudi, ki živijo na oddaljenih območjih, pri čemer hkrati priznava, da obstajajo 
težave, ki so povezane s socialnim, poklicnim in digitalnim razkorakom; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir za ureditev pogojev za delo na daljavo po vsej 
EU in zagotovitev dostojnih delovnih pogojev in pogojev zaposlitve v digitalnem 
gospodarstvu;

27. poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozno posodobitev evropskega akcijskega načrta za 
digitalno izobraževanje, s katero bo demokratizirano učenje na daljavo, vključeno 
vseživljenjsko učenje in neformalno izobraževanje, zagotovljenih več finančnih 
sredstev, ki bodo namenjena temu, da bodo digitalna znanja in spretnosti postali ena 
glavnih prioritet, ter povečano sodelovanje med državami članicami; poziva Komisijo, 
naj preuči pomembno vlogo ter možnosti dela na daljavo in e-učenja v javnem in 
zasebnem sektorju, pri čemer ne sme biti nihče zapostavljen;

28. poudarja, da bi bilo treba podnebno politiko izvajati tako, da bi podpirala nove 
tehnologije, naložbe in inovacije ter s tem ustvarjanje delovnih mest; poudarja, da se 
lahko pri ekološkem prehodu sicer ustvarijo zelena delovna mesta, a mora vse načrte za 
razogljičenje evropskih industrij kljub temu spremljati mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah, ki bo združljiv s pravili STO in dopolnjeval obstoječe ukrepe v 
zvezi s selitvijo virov CO2;

29. poziva države članice, naj vzpostavijo učinkovite okvire preventivnega prestrukturiranja 
ter okvir za drugo priložnost, da se poštenim dolžnikom v finančnih težavah omogoči, 
da ponovno začnejo uspešno poslovati in se izognejo stečaju, ter da se jih ne odvrne od 
preizkušanja novih zamisli;

30. poudarja, da morata biti uravnotežena zastopanost spolov in doseganje njune enakosti 
med ključnimi načeli industrijske strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo strategijo 
za industrijsko politiko vključi vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za obravnavanje 
digitalne in zelene preobrazbe, ter naj poveča udeležbo žensk v digitalnem 
gospodarstvu, podjetništvu, izobraževanju in zaposlovanju na področju naravoslovja, 
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tehnologije, inženirstva in matematike ter na področju IKT, da bi premostili razlike med 
spoloma v industriji in digitalnem sektorju; poziva Unijo, države članice in socialne 
partnerje, naj odpravijo kakršno koli diskriminacijo v industrijskem sektorju pri plačah 
na podlagi starosti ali spola ter naj v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso prek 
kolektivnih pogodb ali zakonsko določenih minimalnih plač zagotovijo, da bodo vsi 
delavci upravičeni do ustreznih plač; poziva države članice, naj končno odpravijo 
blokado predloga direktive iz leta 2012 o zastopanosti žensk v upravnih odborih, da bi 
povečali delež žensk na vodstvenih položajih;

31. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo evropska strategija o invalidnosti za obdobje po 
letu 2020 obravnavala in spodbujala vključevanje invalidov v industrijski sektor in 
delovna mesta ter družbo kot celoto, in sicer z bojem proti diskriminaciji, spodbujanjem 
solidarnosti in zagotavljanjem dostopnosti z odpravo fizičnih, digitalnih, izobraževalnih 
in socialnih ovir in z uporabo digitalnih podpornih tehnologij; poziva industrijski sektor, 
naj v celoti izvaja načelo oblikovanja, pri katerem se upoštevajo potrebe vseh 
uporabnikov, da bo popolna dostopnost postala vodilo že v fazi načrtovanja, in naj 
vzpostavi dialog z organizacijami, ki zastopajo invalide;

32. poudarja, da morajo Unija in države članice s skupnimi močmi krepiti položaj evropske 
industrije v svetu in pri tem vzpostaviti široko in konkurenčno industrijsko bazo, 
skladno s ciljem doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050; poudarja, da so 
ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest, socialna zaščita, dobro delujoče javne 
storitve in pravna država v zvezi s tem pomembni za uspešne industrijske dejavnosti;

33. poziva Unijo in države članice, naj v okviru evropske industrijske politike zagotovijo, 
da bodo finančna podpora in subvencije dodeljene samo podjetjem, ki spoštujejo 
ustrezne kolektivne pogodbe; poleg tega poudarja, da bi bilo treba v kriznih razmerah, 
kot jih je na primer povzročil COVID-19, nujno pomoč zagotoviti samo podjetjem, ki 
ne odkupujejo delnic, izplačujejo dividend delničarjem, ne dajejo bonusov vodstvenim 
delavcem ter niso registrirana v davčnih oazah.
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