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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže priemysel EÚ v súčasnosti zamestnáva približne 35 miliónov ľudí a predstavuje 
viac ako 80 % vývozu; keďže ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené medzi 
priemyselnými odvetviami, povolaniami a na rôznych úrovniach riadenia;

B. keďže priemyselná stratégia EÚ musí slúžiť ako prostriedok na vytvorenie väčšieho 
počtu lepších pracovných miest a dosiahnutie inkluzívneho a vyváženého trhu práce, 
a  sprevádzať prechod na digitálny a uhlíkovo neutrálny priemysel;

C. keďže digitalizácia a umelá inteligencia majú zásadný význam pre všetky priemyselné 
odvetvia, zvyšujú konkurencieschopnosť, vytvárajú pracovné príležitosti a hospodársku 
prosperitu;

D. keďže pandémia ochorenia COVID-19 priniesla pre priemysel EÚ bezprecedentné 
výzvy, pričom hrozí, že viac ako 5 miliónov ľudí stratí pracovné miesto a predpokladá 
sa priemerné zníženie HDP o približne 7 % v celej EÚ;

E. keďže sociálny dialóg a nepretržitá spolupráca medzi sociálnymi partnermi sú 
nevyhnutné pre silnú priemyselnú politiku, ktorej cieľom je dosiahnuť spravodlivejšiu 
spoločnosť pre všetkých a zmierniť riziko, že sa na niekoho zabudne;

1. zdôrazňuje, že priemyselná politika EÚ musí byť v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv a účinne riešiť sociálne dôsledky štrukturálnych zmien a potrebu 
pokračovať vo vykonávaní svojich zásad s cieľom podporovať spravodlivé pracovné 
podmienky a rovnaké príležitosti, ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom práce a 
systémom sociálneho zabezpečenia;

2. zdôrazňuje, že stály európsky systém zaistenia v nezamestnanosti by sa mal prijať ako 
kľúčový nástroj, ktorý musí sprevádzať dvojitý ekologický a digitálny prechod;

3. domnieva sa, že priemyselná politika EÚ musí vítať také stratégie premiestňovania, 
ktoré podporujú obnovu kvalitných pracovných miest a príležitostí vo výrobe späť 
v  EÚ, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a zabrániť nadmernej závislosti od 
zahraničných poskytovateľov, najmä v strategických odvetviach, ako je zdravotníctvo, 
digitalizácia a energetika, čím sa posilní strategická autonómia EÚ;

4. zdôrazňuje, že schopnosť prijať do zamestnania a udržať kvalifikovanú pracovnú silu 
má zásadný význam pre konkurencieschopný priemysel EÚ; domnieva sa, že 
vzdelávanie v oblastiach orientovaných na budúcnosť, zručnosti a kompetencie, najmä 
pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a digitálne zručnosti, je nevyhnutné na riešenie 
súčasného nedostatku zručností; domnieva sa, že celoživotné vzdelávanie je 
nevyhnutným predpokladom zabezpečenia efektívneho a včasného zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie pracovníkov, a malo by byť neoddeliteľnou súčasťou 
priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zabezpečila 
komplementárnosť medzi cieľmi novej priemyselnej stratégie a očakávaným 



PE652.607v01-00 4/4 PA\1206624SK.docx

SK

aktualizovaným programom v oblasti zručností pre Európu;

5. domnieva sa, že nedávna pandémia ukázala význam digitálnych riešení, najmä práce na 
diaľku, a potrebu vypracovať usmernenia a nariadenia na európskej úrovni; domnieva 
sa, že práca na diaľku ponúka príležitosti, ako je lepšia rovnováha medzi pracovným a 
súkromným životom, zníženie emisií CO2 v súvislosti s každodenným dochádzaním a 
zlepšenie pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec s cieľom regulovať podmienky práce na diaľku 
v celej EÚ;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnováha a dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami musia 
byť hlavnými zásadami priemyselnej stratégie EÚ; vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
rodové hľadisko do svojej stratégie priemyselnej politiky, najmä do svojich opatrení na 
riešenie digitálnej a ekologickej transformácie, a aby podporovala účasť žien na 
digitálnom podnikaní, vzdelávanie a zamestnanosť v oblasti STEM a IKT s cieľom 
zabrániť vzniku priemyselných a digitálnych rodových rozdielov;

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v stratégii na obdobie po roku 2020 sa bude riešiť 
a podporovať začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím do priemyselných odvetví 
a pracovísk, a to prostredníctvom boja proti diskriminácii a zabezpečenia dostupnosti 
odstránením fyzických, digitálnych a sociálnych prekážok.


