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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker industrija EU zaposluje približno 35 milijonov ljudi in predstavlja več kot 80 % 
izvoza; ker so ženske še vedno premalo zastopane v vseh industrijskih sektorjih, 
poklicih in ravneh upravljanja;

B. ker mora biti industrijska strategija EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših delovnih 
mest in ker mora oblikovati vključujoč in uravnotežen trga dela ter spremljati prehod na 
digitalno in ogljično nevtralno industrijo;

C. ker sta digitalizacija in umetna inteligenca bistveni za vse industrijske sektorje, saj 
povečujeta konkurenčnost, ustvarjata zaposlitvene možnosti in gospodarsko blaginjo;

D. ker je pandemija COVID-19 povzročila doslej največje izzive za industrijo EU, saj več 
kot petim milijonom ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj bi se v EU po napovedih 
v povprečju zmanjšal za približno 7 %;

E. ker sta socialni dialog in stalno sodelovanje med socialnimi partnerji bistvena za trdno 
industrijsko politiko, ki želi doseči pravičnejšo družbo za vse in zmanjšati tveganje, da 
bo kdo ostal zapostavljen;

1. poudarja, da mora biti industrijska politika EU skladna z evropskim stebrom socialnih 
pravic, da mora učinkovito odpravljati družbene posledice strukturnih sprememb in da 
je treba še naprej izvajati njena načela, da bi zagotovili poštene delovne pogoje in enake 
možnosti ter dostop do dobro delujočih trgov dela in sistemov socialnega varstva;

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti stalni evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti kot ključni instrument, ki mora spremljati dvojni, namreč ekološki in 
digitalni prehod;

3. meni, da mora industrijska politika EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, s 
katerimi bi spodbujali vračanje kakovostnih zaposlitvenih priložnost in proizvodnje v 
EU, da bi povečali konkurenčnost in preprečili prekomerno odvisnost od tujih 
ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, kot so zdravstvo, digitalizacija in energetika, in 
tako okrepili strateško avtonomijo EU;

4. poudarja, da je bistveno za konkurenčno industrijo EU, da zna zaposliti in obdržati 
kvalificirano delovno silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih prihodnosti ter na 
področju znanj,  spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva poklicno izobraževanje in 
digitalna znanja in spretnosti, bistveno, da se odpravi trenutno pomanjkanje znanj in 
spretnosti; meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni pogoj za zagotavljanje 
učinkovitega in pravočasnega izpopolnjevanja in prekvalificiranja delavcev ter bi 
moralo biti sestavni del industrijske strategije EU; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
zagotovi dopolnjevanje med cilji nove industrijske strategije in pričakovanim 
posodobljenim programom znanj in spretnosti za Evropo;
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5. meni, da je nedavna pandemija pokazala, kako pomembne so digitalne rešitve, zlasti 
delo na daljavo, in da je treba oblikovati smernice in predpise na evropski ravni; meni, 
da delo na daljavo ponuja priložnosti, kot so boljše usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja, zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z vsakdanjim prevozom na delo ter 
večje zaposlitvene možnosti za invalide; poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajni 
okvir za ureditev pogojev za delo na daljavo po vsej EU;

6. poudarja, da morata biti uravnotežena zastopanost spolov in doseganje enakosti med 
moškimi in ženskami temeljni načeli industrijske strategije EU; poziva Komisijo, naj v 
svojo strategijo za industrijsko politiko vključi vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih 
za obravnavanje digitalne in zelene preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo žensk v 
digitalnem podjetništvu, izobraževanju in zaposlovanju na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter na področju IKT, da bi preprečili industrijsko 
in digitalno vrzel med spoloma;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo strategija za obdobje po letu 2020 obravnavala in 
spodbujala vključevanje invalidov v industrijske sektorje in delovna mesta, tako da se 
bo borila proti diskriminaciji in zagotovila dostopnost z odpravo fizičnih, digitalnih in 
socialnih ovir.


