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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας, στις 
οποίες οι άνθρωποι κατέχουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου που είναι σημαντικές για την 
αγορά, έχουν καίρια σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και 
για την κοινωνική συνοχή·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία και 
επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, η οποία παρέχει περίπου 12 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις 
απασχόλησης, έχει ιδιαίτερα θετική συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ της τάξεως 
των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 2011), εμφανίζει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες 
στην έρευνα και την καινοτομία (περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010) και συνιστά 
σημαντική κινητήρια δύναμη τεχνολογικής καινοτομίας· τονίζει ότι μια φιλόδοξη 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που δίνει έμφαση στην τοπική απασχόληση και στην 
ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών αποτελεί αναγκαίο μοχλό τόσο ανάκαμψης με 
ένταση εργασίας όσο και ενθάρρυνσης της αειφόρου ανάπτυξης· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία έχει ανάγκη από κάποια στρατηγική ανανέωσης με στόχο την 
κατασκευή πιο βιώσιμων αυτοκινήτων στο πλαίσιο ενός πιο οικολογικού συστήματος 
μεταφορών· 

2. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφοροποίησης από τις παγκόσμιες αγορές μέσω της 
ποιότητας και της ασφάλειας· για τον σκοπό αυτό, θεωρεί απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες και να υποστηριχθεί η 
καινοτομία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα 
«eCall», το οποίο καθιστά δυνατή την αυτόματη εκπομπή σήματος από τα οχήματα προς 
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος·

4. προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική ενσωμάτωση στην ΕΕ, τάσσεται υπέρ της 
βελτίωσης των επιδόσεων και της προσβασιμότητας όσον αφορά τις προσαρμογές που 
πραγματοποιούνται στα οχήματα προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης στα 
άτομα με αναπηρία·

5. ζητεί τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στην «κοινοτική 
στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2007-2012» έτσι ώστε να 
συμβαδίζουν με τις εξελίξεις σε διάφορες μορφές εργασίας και καθηκόντων· για τον 
σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια με ορίζοντα το 2020·

6. ζητεί να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη μέσω της προαγωγής μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας· 
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τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό η αυτοκινητοβιομηχανία να διατηρήσει την 
ισχυρή βάση της στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της εξαγωγής ενός ευρύτερου 
φάσματος οχημάτων υψηλής ποιότητας και βιώσιμης τεχνολογίας σε τρίτες χώρες· 
επισημαίνει ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία καθίστανται ολοένα 
σημαντικότερες, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών 
αυτοκινήτων με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και, συνεπώς, να ενισχυθεί η απασχόληση μέσω της 
μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας·

7. αναγνωρίζει το δυναμικό ανάπτυξης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όχι μόνο όσον 
αφορά την ενεργειακή τους βιωσιμότητα και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά 
και ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ως εκ τούτου, 
ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση αυτού του 
είδους των οχημάτων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τους στην ΕΕ· εν προκειμένω, 
είναι αναγκαία η δημιουργία υποδομών που να επιτρέπουν τον ανεφοδιασμό ή την 
επαναφόρτιση των οχημάτων εναλλακτικού καυσίμου·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και «COSME» τα 
οποία προτάθηκαν από την Επιτροπή με στόχο να στηρίξουν οικονομικά τις επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους ενώ παράλληλα 
προωθείται ένα αποδοτικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών σε ό,τι αφορά την 
κατανάλωση πόρων και τον σεβασμό του περιβάλλοντος·

9. επικροτεί τις δράσεις που προτείνονται στον τέταρτο πυλώνα του σχεδίου δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης μακροπρόθεσμων στρατηγικών που θα επιτρέπουν 
στις επιχειρήσεις και στους υπαλλήλους να προσαρμόζονται στις διαρθρωτικές μεταβολές 
ενώ παράλληλα θα προβλέπουν τις αλλαγές και θα ελαχιστοποιούν τις κοινωνικές 
επιπτώσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για θέσπιση νομικής πράξης σχετικά με την 
ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση 
των αναδιαρθρώσεων· εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της 
αναδιάρθρωσης που θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε περίπτωση αλλαγής των 
αναγκών σε εργατικό δυναμικό· τονίζει ότι τα επίπεδα δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να διασφαλίζουν την απασχόληση και να καθιστούν δυνατή τη μετάβαση σε 
νέες μορφές παραγωγής και νέα επιχειρηματικά πρότυπα·

10. στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας, καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί πιο 
συστηματικά τον αντίκτυπο των προτάσεών της σε σχέση με την ικανότητα των 
αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο 
και, ως εκ τούτου, να προσφέρουν μεγάλο μέρος των θέσεων απασχόλησης που έχει 
ανάγκη η Ευρώπη· σε αυτό το πλαίσιο, παροτρύνει την Επιτροπή να αποθαρρύνει ενεργά 
τον «κανονιστικό υπερθεματισμό» της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης με σκοπό τη 
διαφύλαξη θέσεων εργασίας, την προώθηση της εσωτερικής και εξωτερικής 
κινητικότητας και την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συνεπειών των εν λόγω 
διαδικασιών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ, όπως είναι η οδηγία για τις ομαδικές 
απολύσεις, η οδηγία για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων και η οδηγία-πλαίσιο για την 
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ενημέρωση και τη διαβούλευση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας· εκτιμά ότι οι πόροι της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
αποτρέποντας, ελαχιστοποιώντας και αμβλύνοντας τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις 
των διαδικασιών αναδιάρθρωσης·

12. ζητεί, σε περίπτωση που η διαδικασία αναδιάρθρωσης είναι αναπόφευκτη, να θεωρούνται 
το κλείσιμο ή η συρρίκνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ύστατη επιλογή· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και να διεξάγονται διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της επιχείρησης, με στόχο την 
επίτευξη μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και θα 
σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιούν στο έπακρο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως βραχυπρόθεσμο μέτρο στις περιπτώσεις κλεισίματος ή 
σημαντικής συρρίκνωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων· επαναλαμβάνει την άποψή του 
ότι η κατάρτιση μέτρων στο πλαίσιο του ΕΤΠ θα πρέπει να είναι συμβατή με τη στροφή 
προς μια αποδοτική από πλευράς πόρων και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία·

14. υπογραμμίζει ότι πρέπει να προβλεφθούν οι ανάγκες για δεξιότητες και να προσαρμοστεί 
το επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω της διά βίου μάθησης· 
υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου δεξιοτήτων της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, που θα προωθήσει τη συναφή ανώτερη εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση φέρνοντας σε επαφή παρατηρητήρια βιομηχανιών, 
απασχόλησης και δεξιοτήτων, καθώς επίσης και συναφείς κοινωνικούς εταίρους και 
οργανώσεις φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ούτως ώστε να προαχθούν η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η απασχόληση στην 
αυτοκινητοβιομηχανία·

15. υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου όσον αφορά την προσαρμογή των 
δεξιοτήτων και τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, καθώς επίσης και την ανάγκη υιοθέτησης 
βέλτιστων πρακτικών1· υπενθυμίζει τα θετικά παραδείγματα ανάπτυξης προσωρινών,
καινοτόμων μέσων κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως η εργασία μειωμένου ωραρίου, τα 
οποία έχουν συμβάλει στη διατήρηση των προγενέστερων επιπέδων απασχόλησης·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν Εθνικά Σχέδια Απασχόλησης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες σε δεξιότητες του 
βιομηχανικού τομέα γενικότερα και της αυτοκινητοβιομηχανίας ειδικότερα·

17. θεωρεί ότι το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό έχει ζωτική σημασία για να καταστεί ο 
ευρωπαϊκός τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας ανταγωνιστικός και να βασιστεί στην 
ποιότητα· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αναβαθμιστούν οι αναγκαίες δεξιότητες στο 
μέλλον με τη βοήθεια νέων προγραμμάτων σπουδών, των TΠE και της σύμπραξης με 

                                               
1 «Αναλυτικός κατάλογος ελέγχου για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης» ο οποίος 
περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009 «Κοινή δέσμευση για 
την απασχόληση», COM (2009)287 τελικό.
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τους εργοδότες·

18. ζητεί να χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την επανεκπαίδευση και 
την αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση των αναγκών σε 
δεξιότητες, τη σωστή αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και την πρόβλεψη των αλλαγών, στην 
αυτοκινητοβιομηχανία ιδίως, λαμβάνοντας υπόψη την πλεονάζουσα ικανότητα 
παραγωγής της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και την ανάγκη στροφής προς μια 
βιώσιμη οικονομία και οικολογικά οχήματα·

19. τονίζει την ανάγκη για ακόμη καλύτερη χρήση του συστήματος EURES ως 
συμπληρωματικού εργαλείου των οργανισμών απασχόλησης των κρατών μελών, και, σε 
αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει τη χρήση του EURES, όχι μόνο ως μέσου παροχής 
συμβουλών στους εργαζόμενους, στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες 
σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά και ως μέσου της αγοράς 
εργασίας με ειδική εστίαση στην εύρεση μόνιμων θέσεων πλήρους απασχόλησης με 
στόχο την καλή διαβίωση των εργαζομένων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
δυνατότητες πρόσβασης των ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων στην προσφορά 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού το οποίο έχουν ανάγκη·

20. επισημαίνει τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της δημιουργίας μονοαπευθυντικών 
θυρίδων, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ 
των κρατών μελών προς όφελος των εργαζομένων και της αυτοκινητοβιομηχανίας·

21. είναι της γνώμης ότι η ανάπτυξη νέων, φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών 
στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας –που μεταξύ άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου– μπορεί να εξασφαλίσει τόσο 
μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία όσο και τη βιώσιμη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας·

22. τονίζει ότι οι αξιολογήσεις και εκτιμήσεις των κοινωνικών επιπτώσεων θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε όλες τις βιομηχανικές πολιτικές· υπογραμμίζει ότι η κοινωνική 
ανασφάλεια έχει αρνητικές συνέπειες για την καινοτομία, την παραγωγικότητα και τη 
δημιουργικότητα του εργατικού δυναμικού και, ως εκ τούτου, για την οικονομική 
ανάπτυξη·

23. σημειώνει ότι η τεχνολογική καινοτομία και η οικολογική ανάπτυξη συνιστούν καίριους 
παράγοντες ανταγωνιστικότητας· τονίζει ότι η καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
περιλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα πρέπει να προωθηθεί μέσω της 
παροχής δημόσιας χρηματοδότησης, π.χ. μέσω της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει ότι η λήψη των 
εν λόγω μέτρων θα πρέπει να εξαρτάται από την ικανότητά τους να δημιουργούν 
οικολογική προστιθέμενη αξία και βιώσιμη ποιοτική απασχόληση στην ΕΕ.
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