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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция,
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че динамичните и приобщаващи пазари на труда, на които хората 
притежават високи и съобразени с пазара степени на умения, са от съществено 
значение за конкурентоспособността на европейската икономика и социалното 
сближаване;

1. приветства плана за действие за автомобилната промишленост и отбелязва 
стратегическото значение на автомобилната промишленост за европейската 
икономика, която представлява около 12 милиона преки и непреки работни места, 
със значителен положителен принос към търговския баланс на ЕС от около 
90 милиарда евро (през 2011 г.), привлича най-големите частни разходи за 
изследвания и иновации (около 30 милиарда евро през 2010 г) и действа като 
основен двигател за технологичните иновации; подчертава, че амбициозна 
европейска промишлена политика със силен акцент върху местната заетост и 
развитието на „зелени“ технологии е необходим лост за възстановяване, свързано с 
много нови работни места, и за засилване на устойчивия растеж; подчертава, че 
европейската автомобилна промишленост се нуждае от стратегия за обновяване, 
насочена към по-устойчиви автомобили, като част от една „по-зелена“ транспортна 
система; 

2. подчертава, че е важно отличаването на световните пазари посредством качество и 
безопасност; в този смисъл счита, че е необходимо да се инвестира в 
усъвършенствани технологии и да се заложи на иновациите;

3. приветства предложението на Комисията относно системата „eCall“, което се отнася 
до система, позволяваща извършването на автоматично повикване от превозните 
средства до службите за спешна помощ в случай на тежко произшествие;

4. счита, че с цел насърчаване на по-голяма интеграция в ЕС следва да се подобри 
предоставянето и достъпността на извършените промени за приспособяване на 
превозните средства, които позволяват на лицата с увреждания да могат да пътуват;

5. призовава за подобряване на стандартите за здраве и безопасност на работното 
място, изложени в стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия 
на труд за периода 2007–2012 г., с оглед отразяване на промените в различните 
видове заетост и задачи; в този смисъл призовава Комисията да представи възможно 
най-скоро европейска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за 
2020 г.;

6. призовава за полагане на повече усилия в посока осъществяване на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез 
стимулирането на една по-силна европейска автомобилна промишленост; в този 
контекст подчертава значението на това да се поддържа силна основа на 
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автомобилостроенето в Европа, включително чрез износ в трети държави на по-
широка гама превозни средства с високо качество и устойчиви технологии; посочва, 
че научноизследователската и развойната дейност и иновациите стават все по-
важни, особено що се отнася до необходимостта от разработване на енергийно 
ефективни автомобили с ниски емисии, за да може Европа за запази 
конкурентоспособността си и следователно да насърчи заетостта, като намали 
зависимостта си от вносната енергия;

7. признава, че електрическите превозни средства имат потенциал за растеж, не само 
що се отнася до енергийната устойчивост и до действията в областта на климата, но 
и тъй като те могат да генерират икономически растеж и заетост; поради това 
призовава да се положат усилия за развитие и усъвършенстване на този тип 
превозни средства, както и да се насърчи тяхното използване в ЕС; счита, че за 
целта ще бъде необходимо да се изградят съоръжения за презареждане с гориво или 
енергия за превозните средства, които използват алтернативни горива;

8. приветства предложените от Комисията инструмент „Хоризонт 2020“ и програмата 
COSME, които ще подпомогнат финансово предприятията и МСП да подобрят 
своята конкурентоспособност, като същевременно се постигне напредък към 
ефективна по отношение на използването на ресурсите и опазването на околната 
среда система за европейски транспорт;

9. приветства действията, предложени в рамките на четвъртия стълб на плана за 
действие; подчертава необходимостта от дългосрочни стратегии, позволяващи на 
предприятията и на служителите да се приспособят към структурните 
преобразувания, като същевременно предвиждат промените и свеждат до минимум 
социалното въздействие; отново призовава за правен акт относно информирането на 
работниците и провеждането на консултации с тях, прогнозирането и управлението 
на преструктурирането; отдава особено значение на дългосрочното планиране за 
структурни промени, което има за цел гарантирането на постепенен преход, ако 
трудовите изисквания се променят; подчертава, че равнищата на умения следва да 
са такива, че да осигуряват заетост и да позволяват преход към нови форми на 
производство и бизнес модели, ако е необходимо;

10. в контекста на по-доброто регулиране призовава Комисията да бъде по-
систематична в оценката на въздействието на нейните предложения върху 
способността на европейската автомобилна промишленост да запази 
конкурентоспособността си на международно равнище, като по този начин 
осигурява много от новите работни места, на които Европа разчита; в този контекст 
настоятелно призовава Комисията да се противопоставя активно на допълнителното 
регулиране на национално равнище при прилагането на правото на ЕС;

11. призовава държавите членки да предвидят процесите на преструктуриране с цел 
запазване на работни места, насърчаване на вътрешната и външната мобилност и 
свеждане до минимум на евентуалните неблагоприятни последици от тези процеси; 
призовава държавите членки ефективно да прилагат националното право и 
съществуващите директиви на ЕС, включително Директивата относно колективните 
уволнения, Директивата относно прехвърлянето на предприятия и Директивата 
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относно рамка за информиране и консултиране, без да нарушават принципа на 
субсидиарност; счита, че фондовете на ЕС следва да изпълняват важна роля за 
избягване, свеждане до минимум или облекчаване на такива неблагоприятни 
последици, които могат да произтекат от процесите на преструктуриране;

12. счита, че ако преструктурирането е неизбежно, затварянето на заводи или 
съкращаването на производство следва да се разглеждат единствено като последна 
мярка; съответно счита, че в такива случаи следва да бъде предоставена 
информация на заинтересованите страни, включително синдикатите, 
представителите на работниците и представителите на дружеството, и с тях да се 
водят преговори за постигане на споразумение, което да гарантира 
жизнеспособността на съответното дружество при същевременното спазване на 
правата на работниците;

13. призовава държавите членки да използват пълноценно Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) като краткосрочна мярка в случай на 
затваряне на заводи и значително съкращаване на производство; отново изразява 
своето становище, че мерките, разработвани по ЕФПГ, следва да са съвместими с 
преминаването към екологично устойчива икономика с ефективно използване на 
ресурсите;

14. подчертава необходимостта от предвиждане на необходимите умения и от 
приспособяване на нивата на умения на работниците, включително чрез учене през 
целия живот; подкрепя създаването на „Европейски съвет по автомобилните 
умения“ за насърчаване на съответното висше образование и професионално 
обучение, обединяващ центровете за наблюдение на промишлеността, заетостта и 
уменията, както и съответните социални партньори и организации на доставчици на 
услуги в сферата на образованието и обучението с цел насърчаване обмена на най-
добри практики, развитието на умения и заетостта в автомобилния сектор;

15. подчертава значението на социалния диалог за адаптиране на уменията и процесите 
на преструктуриране, както и на необходимостта от следване на най-добрите 
практики1; припомня положителните примери за развитието на временни 
иновативни инструменти по време на кризата, като например работа на съкратено 
работно време, които спомогнаха за поддържане на предишните нива на заетост;

16. насърчава държавите членки да приемат национални планове за създаване на 
работни места в контекста на европейския семестър, като вземат предвид
специфичните потребности от умения на промишления сектор като цяло, и по-
специално на автомобилния сектор;

17. счита, че квалифицираната работна сила е от жизненоважно значение за това 
европейският автомобилен сектор да бъде конкурентоспособен и основан на 
качеството; по тази причина счита, че системите за образование и обучение трябва 
да се модернизират с оглед на повишаването на необходимите за в бъдеще умения 

                                               
1 „Набор от инструменти за преструктуриране“ в съобщението на Комисията от 3 юни 2009 г., озаглавено 
„Споделен ангажимент за трудова заетост“, COM(2009)0257.
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посредством нови учебни програми, ИКТ и партньорства с работодателите;

18. призовава Европейският социален фонд да бъде използван за преквалификация и 
допълнително обучение на работници и за усъвършенстване на ученето през целия 
живот, като се разглеждат потребностите от умения, съответствието на умения и 
предвиждането на промени, по-специално в автомобилната промишленост, при 
отчитане на свръхкапацитета на европейската автомобилна промишленост и на 
необходимостта от преминаване към устойчива икономика и „зелени“ превозни 
средства;

19. подчертава необходимостта от още по-доброто използване на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) като инструмент, допълващ агенциите за 
заетост на държавите членки, и в този контекст подкрепя използването на EURES не 
само като средство за предоставяне на консултации на работниците, на търсещите 
работа и на работодателите относно правото на свободно движение, но и като 
инструмент на пазара на труда, поставящ специален акцент върху намирането на 
постоянна работа на пълен работен ден, която да позволява на работниците да водят 
пълноценен живот, като по този начин нараства възможността на европейските 
производители на автомобили за достъп до предлагане на квалифицираната работна 
ръка, която им е необходима;

20. посочва социалните и икономическите ползи от създаването на система „едно гише“ 
с цел улесняване на свободното движение на работници между държавите членки в 
полза на работниците и на автомобилната промишленост;

21. поддържа становището, че разработването на екологосъобразни нови автомобилни 
технологии, например целящи намаляване на емисиите на парникови газове, би 
могло да гарантира дългосрочен икономически успех на автомобилната 
промишленост и да позволи трайно осигуряване на работни места;

22. подчертава, че оценките и съображенията, свързани със социалното въздействие, 
следва да се оптимизират във всички промишлени политики; подчертава, че 
социалната несигурност има отрицателни последици за иновациите, 
производителността и творчеството на работната сила, а по този начин и за 
икономическия растеж.

23. отбелязва, че технологичните иновации и зеленият растеж са основни фактори на 
конкурентоспособността; подчертава, че публичното финансиране следва да 
насърчава иновациите в европейската промишленост, включително в автомобилната 
промишленост, например чрез ЕИБ; подчертава факта, че тези мерки следва да се 
обуславят от капацитета им за създаване на екологична добавена стойност и 
устойчива качествена заетост в ЕС.
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