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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že v současné době průmysl EU zaměstnává okolo 35 milionů osob 
a na vývozu se podílí osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že zastoupení žen 
v průmyslových odvětvích, povoláních a na vedoucích pozicích zůstává stále nízké;

B. vzhledem k tomu, že průmyslová strategie EU musí sloužit jako nástroj k vytváření 
vyššího počtu kvalitních pracovních míst a k dosažení inkluzivního a vyváženého trhu 
práce, ruku v ruce s přechodem k digitálnímu a uhlíkově neutrálnímu průmyslu; 

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování konkurenceschopnosti, vytváření pracovních příležitostí 
a pro hospodářskou prosperitu;

D. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní výzvy pro 
průmysl EU, kdy je pět milionů lidí ohroženo ztrátou svých pracovních míst a očekává 
se pokles HDP o přibližně 7 % v celé EU;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog a setrvalá spolupráce mezi sociálními partnery jsou 
nezbytné pro odolnou průmyslovou politiku, jejímž cílem bude dosáhnout společnosti 
spravedlivější pro všechny a která bude snižovat riziko toho, že někteří jednotlivci 
zůstanou opomenuti;

1. upozorňuje na to, že průmyslová politika EU musí být v souladu s evropským pilířem 
sociálních práv a účinně řešit společenské dopady spolu se strukturálními změnami a že 
je nutné neustále uplatňovat její zásady za účelem podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům; 

2. zdůrazňuje, že evropský stálý systém pro zajištění v nezaměstnanosti by měl být 
zaveden jako klíčový nástroj, který musí doprovázet souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci;

3. domnívá se, že politika EU pro odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie pro 
přemísťování podniků s cílem podpořit obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo se 
nadměrné závislosti na zahraničních dodavatelích, zejména ve strategických odvětvích, 
jako je zdravotnictví, digitalizace a energetika, čímž se posílí strategická autonomie EU;

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má pro 
konkurenceschopnost průmyslu EU zásadní význam; domnívá se, že klíčové pro řešení 
současného nedostatku kvalifikace pracovníků je vzdělávání v odvětvích orientovaných 
na budoucnost a osvojování si souvisejících dovedností a kompetencí, zejména pokud 
jde o odborné vzdělávání a přípravu a o digitální dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění účinného a včasného zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a že by mělo tvořit ústřední součást průmyslové strategie EU; 
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vyzývá v této souvislosti Komisi k zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové strategie 
a cíle nové agendy dovedností pro Evropu navzájem doplňovaly; 

5. domnívá se, že nedávná pandemie odhalila význam digitálních řešení, zejména práce na 
dálku, a nutnost zavést pokyny a regulační opatření na evropské úrovni; je přesvědčen 
o tom, že práce na dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení lepší rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem nebo snížení emisí CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh legislativního rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
na dálku v celé EU;

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi musí 
tvořit ústřední zásady průmyslové strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své politické 
strategie pro průmysl zahrnula hledisko rovnosti žen a mužů, zejména pokud jde o její 
opatření zaměřená na digitální a ekologickou transformaci, a aby vybízela ženy k účasti 
na digitálním podnikání, v oborech STEM a na vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti 
IKT, aby se předcházelo genderovým rozdílům v průmyslové a digitální oblasti; 

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby se strategie pro období po roce 2020 zabývala 
začleňováním osob se zdravotním postižením do průmyslových odvětví a zajištěním 
jejich přístupu na pracoviště a aby tento postup podporovala skrze potírání diskriminace 
a zabezpečení přístupnosti odstraněním fyzických, digitálních a sociálních překážek. 


