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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że obecnie w przemyśle UE pracuje około 35 mln osób i że przypada 
na niego ponad 80 % eksportu; mając na uwadze, że kobiety wciąż są niedostatecznie 
reprezentowane w branżach i zawodach związanych z przemysłem oraz w kadrze 
zarządzającej w tym sektorze;

B. mając na uwadze, że strategia przemysłowa UE musi być wektorem tworzenia większej 
liczby lepszych miejsc pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego rynku pracy 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także służyć przejściu na cyfrowy i 
bezemisyjny przemysł;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja i sztuczna inteligencja mają kluczowe znaczenie dla 
wszystkich sektorów przemysłu, zwiększają konkurencyjność, tworzą możliwości 
zatrudnienia i dobrobyt gospodarczy;

D. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 stworzyła bezprecedensowe wyzwania dla 
przemysłu UE, przy czym ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, a średni prognozowany 
spadek PKB wynosi około 7 % w całej UE;

E. mając na uwadze, że dialog społeczny i stała współpraca między partnerami 
społecznymi mają zasadnicze znaczenie dla solidnej polityki przemysłowej, której 
celem jest stworzenie sprawiedliwszego społeczeństwa dla wszystkich oraz 
ograniczenie ryzyka pominięcia kogokolwiek;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa UE musi być zgodna z Europejskim filarem praw 
socjalnych i skutecznie uwzględniać społeczne skutki zmian strukturalnych oraz 
potrzebę dalszego wdrażania jego zasad, aby wspierać uczciwe warunki pracy i równość 
szans, a także dostęp do dobrze funkcjonujących rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

2. podkreśla, że należy przyjąć europejski program reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych jako główny instrument, który musi towarzyszyć dwojakiej transformacji 
– ekologicznej i cyfrowej;

3. uważa, że polityka przemysłowa UE musi obejmować strategie w zakresie przenoszenia 
produkcji, promujące poprawę jakości zatrudnienia i przywracania możliwości 
produkcyjnych w UE, aby zwiększyć konkurencyjność oraz unikać nadmiernej 
zależności od usługodawców zagranicznych, zwłaszcza w takich sektorach 
strategicznych jak zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym samym wzmocnić 
strategiczną autonomię UE;

4. podkreśla, że zdolność do rekrutowania i zatrzymywania wykwalifikowanej siły 
roboczej ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego przemysłu UE; uważa, że 
kształcenie w przyszłościowych sektorach, umiejętności i kompetencje, zwłaszcza w 
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odniesieniu do szkolenia zawodowego i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu obecnego niedoboru wykwalifikowanej siły 
roboczej; uważa, że uczenie się przez całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio wczesnego podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowywania pracowników oraz powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem na rzecz umiejętności;

5. uważa, że najnowsza pandemia uwypukliła znaczenie rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza 
telepracy, oraz potrzebę przygotowania wytycznych i regulacji na szczeblu 
europejskim; uważa, że telepraca oferuje takie możliwości jak większa równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, mniejsze emisje CO2 związane z 
codziennymi dojazdami oraz większe możliwości zatrudnienia dla osób z 
niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej UE;

6. podkreśla, że równowaga płci oraz zapewnienie równości mężczyzn i kobiet muszą być 
podstawowymi zasadami strategii przemysłowej UE; wzywa Komisję, by w strategii 
dotyczącej polityki przemysłowej uwzględniła perspektywę płci, w szczególności w 
działaniach dotyczących transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu w 
dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć luki w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami w przemyśle i branży cyfrowej;

7. wzywa Komisję do dopilnowania, by w strategii na okres po roku 2020 uwzględniono i 
promowano włączanie osób z niepełnosprawnościami w branżach i miejscach pracy 
związanych z przemysłem w drodze przeciwdziałania dyskryminacji i zapewniania 
dostępności dzięki usuwaniu barier fizycznych, cyfrowych i społecznych.


