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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:

1. ocenjuje, da so gospodarsko krizo najbolje prebrodile tiste države članice, ki so na prvo 
mesto postavile močan socialni dialog, dejavno politiko zaposlovanja s ciljem odpiranja in 
ohranjanja čim več delovnih mest, ter v prihodnost usmerjene naložbe, ki ustrezajo 
omenjenemu cilju, na primer naložbe na socialnem področju in naložbe v sektorje 
ekološkega prehoda; meni, da je treba preučiti strategije teh držav članic in na tej podlagi 
določiti smernice za ponovno industrializacijo Evrope na trdni, konkurenčni, vključujoči 
in vzdržljivi osnovi, ki zagotavlja raznolikost; v zvezi s tem poudarja pomembnost razvoja 
socialnega in solidarnega gospodarstva (zlasti industrijskih zadrug) ter krožnega, 
reciklažnega in predelovalnega gospodarstva; ob tem meni, da je treba določiti merljive 
cilje in jasne časovne okvire;

2. meni, da morajo naložbe variirati in biti usmerjene tako v raziskave kot v novo 
tehnologijo; dodaja še, da moramo oživiti tudi našo industrijsko dediščino, kot so 
jeklarska, avtomobilska, tekstilna in letalska industrija, da bi izboljšali proizvodna orodja, 
s tem osvojili nove trge in ostali mednarodno konkurenčni;

3. poudarja, da industrijski sektorji omogočajo, da prebrodimo krize, tudi s storitvenim 
gospodarstvom, ki ga ustvarjajo s proizvodnjo;

4. poudarja, da bi moral predloge Komisije spremljati konkreten načrt naložb v vrednosti do 
30 milijard EUR letno za spodbujanje socialno-ekološke rekonstrukcije ter ohranitev 
industrijskih vrednostnih verig in njihovih storitev, s tem pa za okrepitev industrijske 
prihodnosti;

5. priporoča naložbe v človeške vire in to, da se izboljšajo pogoji za uveljavljanje pravice do 
izobraževanja in usposabljanja v različnih ciklusih, do kvalifikacije in vseživljenjskega 
učenja; predvideti je treba pravico posameznikov do zaključka njihovega izobraževanja, 
tudi z omogočanjem prepustnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, s čimer bi lahko 
predvideli in zadovoljili potrebe po delovni sili, denimo v industriji, usmerjeni k novim 
tehnologijam, zelenemu gospodarstvu in manjši porabi energije, hkrati pa je treba podpreti 
prizadevanja na področju raziskav in razvoja ter spodbujati inovacije; poudarja, kako 
pomembno je vzpostaviti skupne strukture, da bi lahko tudi mala in srednja podjetja ter 
mikropodjetja nudila tovrstno usposabljanje; spodbuja k okrepljenemu sodelovanju med 
podjetij in univerzami ter visokimi strokovnimi šolami; poudarja, da bi ta prizadevanja 
morala veljati za celotno proizvodno verigo, tudi za industrijske panoge z manjšo dodano 
vrednostjo, ki pa so vseeno nujno potrebne za trajni obstoj panog z visoko dodano 
vrednostjo;

6. priporoča Uniji in državam članicam, naj veliko vlagajo tudi v raziskave in razvoj in tako 
olajšajo prehod k energetsko manj intenzivnim panogam v skladu z okoljskimi cilji Unije, 
ki morajo biti skladni z njenimi industrijskimi cilji;

7. poziva k večjemu zaposlovanju na področju raziskav, razvoja in inovacij ter k naložbam, 
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ki bodo zagotovile, da bodo usposabljanje zaposlenih ter delovni in raziskovalni pogoji in 
orodja na najvišji možni ravni;

8. poziva, naj se na delovnih mestih spodbuja pozitivno vzdušje in sistem nagrajevanja po 
uspešnosti, kar bo omogočilo, da se bodo v celoti izkoristile izkušnje in ustvarjalnost vseh 
zaposlenih, s tem pa se bodo racionalizirale delovne metode in proizvodni postopki ter 
povečala učinkovitost opreme;

9. poudarja pomen sektorskega socialnega dialoga pri preusmerjanju evropske industrije, ki 
naj gre v smeri razvoja družbene odgovornosti podjetij in socialne oznake, zasnovane na 
skupnih merilih, da bi delavce vključili v prihodnost njihovih podjetij ter omogočili razvoj 
uravnotežene prožne varnosti, ki bo podpirala ustvarjanje dostojnih, trajnostnih in 
kakovostnih delovnih mest; poudarja potrebo po spodbujenem in še boljšem obveščanju, 
posvetovanju in soupravljanju delavcev in njihovih predstavnikov, zlasti pri 
prestrukturiranju podjetij; opozarja zlasti na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2013 s priporočili Komisiji o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi 
ter predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja (2012/2061(INI));

10. poudarja, da bi lahko z oblikovanjem lastnih sredstev v evropskem proračunu spodbudili 
ponovno industrializacijo Evrope;

11. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za nastanek in podporo inovativnim industrijam, kot 
so na primer lažji dostop malih in srednjih podjetij do financiranja, zmanjšanje davčnih in 
upravnih bremen, ki so jim naložena, sodelovanje med podjetji, izobraževalnimi 
ustanovami in raziskovalnimi laboratoriji ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja enotni 
digitalni trg;

12. poudarja, da bi bilo treba predvsem mala in srednja podjetja in klasične proizvodne 
panoge, vključno z energetsko intenzivnimi, podpreti pri razvoju trajnostnih poslovnih 
modelov in spodbuditi inovacije, ki izboljšujejo učinkovito rabo virov;

13. priporoča boljšo uporabo programa za podjetništvo in inovativnost (EIP) in programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME); 

14. meni, da bi oblikovanje enotnega evropskega patenta vodilnim evropskim industrijskim 
panogam omogočilo, da bi bile bolj konkurenčne na svetovni ravni ter bi osvojile nove 
trge, ki bodo prinesli nova delovna mesta;

15. predlaga večjo skladnost med našo trgovinsko, konkurenčno in industrijsko politiko, da bi 
malim in srednjim podjetjem pomagali delovati zunaj njihove države izvora in spodbujali 
njihov dostop do trgov;

16. opozarja na pomembnost in obseg zahteve po upoštevanju socialnih standardov pri 
obsežnejših postopkih za oddajo javnih naročil;

17. predlaga, naj se uporabijo vsi razpoložljivi finančni in zakonodajni instrumenti za 
spodbujanje selitve gospodarstva nazaj v države članice, in poziva k oblikovanju 
informacijskih centrov, da bi podjetnikom predstavili prednosti, ki bi jih imeli od tega, da 
ohranijo svojo gospodarsko dejavnost v Evropi, kjer lahko krajše dobavne verige 
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pomenijo lokalne vire proizvodov in večjo učinkovitost proizvodnega sektorja, obenem pa 
ustvarjajo lokalne priložnosti za zaposlovanje; predlaga čim boljši izkoristek portala 
EURES, da bi izkoristili spretnosti mladih Evropejcev, ki iščejo zaposlitev, ter poziva 
države članice, naj izboljšajo izvajanje direktive o storitvah in odpravijo socialni damping;

18. predlaga, naj Komisija za posamezne sektorje natančno preuči dodano vrednost evropske 
industrijske proizvodnje v svetovnih proizvodnih verigah, da bi ugotovili, kako so različni 
industrijski sektorji prisotni v naših različnih državah članicah, in da učinkoviteje oblikuje 
skupno strategijo za zaščito evropskih industrijskih interesov;

19. predlaga, da Komisija oceni, v kolikšni meri je dejstvo, da skupina, ki je med vodilnimi na 
svetu, noče prepustiti lokacije, za katero se je odločila, da jo bo zaprla, drugi skupini, ki bi 
jo lahko prevzela, ali drugemu javnemu subjektu za začasno opravljanje javnih dejavnosti, 
v skladu z evropskim konkurenčnim pravom;

20. poudarja, da mora Unija varovati svoje industrijske interese v trgovinskih odnosih, tako 
pri oblikovanju trgovinskih sporazumov ali zakonodaje o dostopu podjetij tretjih držav do 
javnih trgov kot pri vse preredki uporabi orodij za varstvo pred nelojalno konkurenco 
tretjih držav;

21. priporoča, da Komisija in države članice vzpostavijo mehanizme za izvajanje evropske 
industrijske politike, ki ne bi bila oslabljena zaradi konkurence med državami članicami, 
ki vlada danes; zato priporoča večje zbliževanje nacionalnih socialnih standardov in 
davčno harmonizacijo;

22. poziva države članice, naj pri morebitnih spremembah Pogodb oblikujejo skupno 
industrijsko politiko, katere cilji in sredstva bodo primerljivi s skupno kmetijsko politiko –
to pa zajema resnično nadnacionalno posvetovanje o skupni strategiji, pomembna 
finančna sredstva in instrumente za ureditev trgov, ki jih imajo druga velika trgovinska 
območja po svetu, na primer denarni instrument ali pravila o državni pomoči, prilagojena 
potrebam naša industrije –, in hkrati spoštujejo mednarodno pravo;
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