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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 pramonėje dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro daugiau kaip 
80 proc. eksporto; kadangi vis dar nepakankamai moterų dirba pramonės sektoriuose, 
turi pramonės profesijas ir eina vadovaujančias pareigas;

B. kadangi ES pramonės strategija turi būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir 
sukurti įtraukią ir subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie skaitmeninės ir 
neutralaus anglies dioksido poveikio pramonės;

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas yra itin svarbūs visiems pramonės 
sektoriams, nes taip didinamas konkurencingumas, kuriamos darbo vietos ir ekonominė 
gerovė;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos ES pramonė susidūrė su precedento neturinčiais 
iššūkiais, nes daugiau kaip 5 mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP sumažės apie 7 proc. visoje ES;

E. kadangi socialinis dialogas ir nuolatinis socialinių partnerių bendradarbiavimas yra labai 
svarbūs siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria siekiama sukurti teisingesnę 
visuomenę visiems ir sumažinti riziką siekiant, kad nė vienas neliktų nuošalyje;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį ir 
veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai veikiančių darbo rinkų ir socialinės apsaugos 
sistemų;

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti kaip 
pagrindinė priemonė, kuri turėtų būti taikoma kartu su dvejopa ekologine ir skaitmenine 
pertvarka;

3. mano, kad ES pramonės politika turi apimti į kitas šalis perkeltos ekonominės veiklos 
sugrąžinimo strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų užimtumo ir gamybos 
galimybių grąžinimas į ES, siekiant padidinti konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose sektoriuose 
kaip sveikatos priežiūra, skaitmeninimas ir energetika, taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai svarbu, 
kad ES pramonė būtų konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį orientuotuose 
sektoriuose, įgūdžiai ir kompetencija, ypač susiję su profesiniu mokymu ir skaitmeniniu 
raštingumu, yra labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu įgūdžių trūkumo problemą; 
mano, kad mokymasis visą gyvenimą yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir turėtų būti neatsiejama 
ES pramonės strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją užtikrinti naujos 
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pramonės strategijos ir numatomos atnaujintos Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų 
papildomumą;

5. mano, kad pastarojo meto pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, ypač nuotolinio 
darbo, svarbą ir būtinybę Europos lygmeniu nustatyti gaires ir taisykles; mano, kad 
nuotolinis darbas sudaro galimybių, pvz., geriau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, 
mažinti su kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį išmetamo CO2 kiekį ir didinti 
neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas visoje ES;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi būti 
pagrindiniai ES pramonės strategijos principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių aspektą į 
savo pramonės politikos strategiją, visų pirma į priemones, skirtas skaitmeninei ir 
žaliajai pertvarkai, ir skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio verslumo, gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo ir užimtumo srityse, kad būtų 
išvengta atotrūkio tarp lyčių pramonės ir skaitmeninių įgūdžių srityse;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir skatinama 
neįgaliųjų įtrauktis pramonės sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti su 
diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
kliūtis;


