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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 
javaslatokat:

A. mivel az uniós ipar jelenleg mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és az export több 
mint 80%-át teszi ki; mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak az ipari ágazatokban, a 
foglalkozásokban és a vezetői szinteken;

B. mivel az uniós ipari stratégiának a több és jobb munkahelyteremtés, valamint a 
befogadó és kiegyensúlyozott munkaerőpiac megteremtése motorjának kell lennie, a 
digitális és szén-dioxid-semleges iparra való átállást kísérve;

C. mivel a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alapvető fontosságú valamennyi 
ipari ágazat számára, növelve a versenyképességet, munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

D. mivel a Covid19-világjárvány példátlan kihívások elé állította az uniós ipart: 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;

E. mivel a szociális párbeszéd és a szociális partnerek közötti folyamatos együttműködés 
elengedhetetlen egy olyan szilárd iparpolitikához, amelynek célja, hogy mindenki 
számára méltányosabb társadalmat hozzon létre, és amely mérsékli annak kockázatát, 
hogy bárki lemaradjon;

1. kiemeli, hogy az uniós iparpolitikának összhangban kell lennie a szociális jogok európai 
pillérével, és hatékonyan kell kezelnie a strukturális változások társadalmi 
következményeit és az abban foglalt elvek további végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez való hozzáférés támogatása érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy az európai állandó munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszert 
olyan kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, amelynek az ökológiai és digitális 
átállást kell kísérnie;

3. úgy véli, hogy az uniós iparpolitikának olyan áttelepítési stratégiákat kell magában 
foglalnia, amelyek előmozdítják a minőségi foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a versenyképesség növelése és a külföldi szolgáltatóktól való 
túlzott függés elkerülése érdekében, különösen az olyan stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett munkaerő felvételére és megtartására való képesség 
elengedhetetlen a versenyképes uniós ipar számára; úgy véli, hogy a jövőorientált 
ágazatok, készségek és kompetenciák oktatása – különös tekintettel a szakképzésre és a 
digitális készségekre – alapvető fontosságú a jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a munkavállalók hatékony és időben történő 
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továbbképzésének és átképzésének előfeltétele, és annak az uniós ipari stratégia szerves 
részét kell képeznie; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az új ipari stratégia és a 
tervezett aktualizált európai készségfejlesztési program céljainak esetében biztosítsa a 
kiegészítő jelleget;

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli világjárvány rámutatott a digitális megoldások, 
különösen a távmunka fontosságára, valamint arra, hogy európai szintű 
iránymutatásokat és szabályozást kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka olyan 
lehetőségeket kínál, mint a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint a fogyatékossággal 
élő személyek jobb foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon 
jogalkotási keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte történő szabályozására;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség megvalósításának az EU ipari stratégiájának alapelvei 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 vállalkozásokban, a természettudományok, a 
technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek közötti ipari és digitális szakadék elkerülése 
érdekében;

7. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
stratégia foglalkozzon a fogyatékossággal élő személyek ipari ágazatokba és 
munkahelyekbe való befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, hogy fellép a 
megkülönböztetés ellen, és a fizikai, digitális és társadalmi akadályok felszámolása 
révén biztosítja az akadálymentességet.


