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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dinamiškos ir integracinės darbo rinkos, kuriose žmonės turi aukšto lygio ir rinkai 
reikalingus įgūdžius, yra būtinos Europos ekonomikos konkurencingumui ir socialinei 
sanglaudai;

1. palankiai vertina automobilių pramonės veiksmų planą ir pabrėžia automobilių pramonės 
strateginę svarbą Europos ekonomikai (šiai pramonės šakai tenka apytiksliai 12 mln. 
tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų), nes ji ženkliai prisideda prie ES prekybos balanso 
(2011 m. apie 90 mlrd. EUR), pritraukia daugiausia moksliniams tyrimams ir naujovėms 
skiriamų privačiojo sektoriaus lėšų (2010 m. – apie 30 mlrd. EUR) ir yra pagrindinė 
technologinių naujovių iniciatorė; pabrėžia, kad plačių užmojų Europos pramonės politika 
Europoje, pabrėžianti vietinę darbo jėgą ir ekologiškų technologijų vystymą, yra būtina 
sąlyga norint, kad atsigaunant ekonomikai būtų užtikrinama daug darbo vietų, ir siekiant 
skatinti tvarų augimą; pabrėžia, kad Europos automobilių pramonei reikalinga 
atsinaujinimo strategija dėl tausesnių automobilių, kaip ekologiškos transporto sistemos 
dalies; 

2. pabrėžia, kad svarbu iš pasaulinių rinkų išsiskirti kokybe ir saugumu; taigi šiuo klausimu 
mano, kad būtina investuoti į pažangias technologijas ir daugiausia dėmesio skirti 
inovacijoms;

3. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą „eCall“, pagal kurį, jeigu įvyksta didelis eismo 
įvykis, iš transporto priemonių siunčiamos automatinės pagalbos iškviestos avarinėms 
tarnyboms;

4. teigia, kad siekiant gerinti integraciją Europos Sąjungoje, transporto priemonės turi būti 
geriau pritaikytos naudotis neįgaliesiems rezultatyvumo ir prieinamumo aspektais;

5. ragina tobulinti sveikatos ir saugos darbe standartus, pripažintus dokumente „2007–
2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija“, atsižvelgiant į įvairių tipų 
darbo ir užduočių pokyčius; šiuo klausimu ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 2020 m. 
Europos sveikatos ir saugos strategiją;

6. ragina sustiprinti pastangas siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo uždavinius skatinant stipresnę Europos automobilių 
pramonę; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad svarbu išlaikyti stiprią automobilių gamybos bazę 
Europoje, taip pat ir eksportuojant didesnę dalį aukštos kokybės ir tvarių technologijų 
transporto priemonių į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad moksliniai tyrimai, plėtra ir 
inovacijos tampa vis svarbesni, ypač dėl poreikio kurti mažataršius efektyviai energiją 
vartojančius automobilius, kad Europa galėtų išlikti konkurencinga ir didinti užimtumą, 
sumažindama savo priklausomybę nuo importuojamos energijos;

7. pripažįsta elektra varomų transporto priemonių sektoriaus augimo galimybes – šis 
sektorius padeda ne tik užtikrinti energetinį tvarumą ir kovoti su klimato kaita, bet ir 
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skatinti ekonomikos augimą ir užimtumo didėjimą; todėl ragina stengtis plėtoti ir tobulinti 
šio tipo transporto priemones, taip pat skatinti jas naudoti Europos Sąjungoje; šiuo tikslu 
būtina įrengti infrastruktūrą, kuri leistų papildyti degalus arba įkrauti transporto 
priemones, kurioms naudojami alternatyvūs degalai;

8. palankiai vertina priemonę „Horizontas 2020“ ir programą COSME, kurias pasiūlė 
Komisija ir pagal kurias įmonėms ir MVĮ finansiškai bus padedama didinti 
konkurencingumą siekiant sukurti efektyviu išteklių naudojimu grindžiamą ir ekologišką 
Europos transporto sistemą;

9. palankiai vertina veiksmus, siūlomus veiksmų plano ketvirtojoje temoje; pabrėžia, kad 
reikalingos ilgalaikės strategijos, kuriomis įmonėms ir darbuotojams būtų leidžiama 
prisitaikyti prie struktūrinių pakeitimų, numatant permainas ir sumažinant socialinį 
poveikį; dar kartą ragina parengti teisės aktą dėl darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais, taip pat dėl restruktūrizacijos numatymo ir valdymo; ypatingą 
dėmesį skiria ilgalaikiam struktūrinių pokyčių planavimui, skirtam laipsniškam perėjimui 
užtikrinti, jei pasikeistų darbo rinkos poreikiai; pabrėžia, kad įgūdžių lygis turi būti toks, 
kad būtų užtikrinamas užimtumas ir sudaromos sąlygos prireikus pereiti prie naujos 
gamybos ir verslo modelių;

10. siekiant geresnio reglamentavimo, ragina Komisiją sistemingiau vertinti savo pasiūlymų 
įtaką Europos automobilių pramonės galimybėms išsaugoti konkurencingumą tarptautiniu 
lygmeniu ir taip suteikti daugybę naujų darbo vietų, kurių tikisi Europa; šiuo atžvilgiu 
ragina Komisiją imtis aktyvių priemonių prieš perteklinį ES teisės aktų reglamentavimą 
nacionaliniu lygmeniu;

11. ragina valstybes nares numatyti restruktūrizavimo procesus, siekiant išsaugoti darbo 
vietas, skatinti vidaus ir išorės judumą ir mažinti galimą neigiamą restruktūrizavimo 
procesų poveikį; ragina valstybes nares veiksmingai įgyvendinti nacionalinę teisę ir 
galiojančias ES direktyvas (įskaitant Kolektyvinio atleidimo iš darbo direktyvą, Įmonių 
perdavimo direktyvą ir Direktyvą dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi 
su jais sistemos sukūrimo), deramai laikantis subsidiarumo principo; mano, kad vengiant 
galimo neigiamo restruktūrizavimo procesų poveikio, jį mažinant arba švelninant svarbią 
funkciją turėtų atlikti ES lėšos;

12. mano, kad tuo atveju, kai restruktūrizavimo procesas neišvengiamas, gamyklos uždarymas 
arba darbuotojų skaičiaus mažinimas turėtų būti svarstomi kaip paskutinė galimybė; taigi 
mano, kad tokiais atvejais būtina informuoti suinteresuotąsias šalis, įskaitant profesines 
sąjungas, darbuotojų atstovus ir įmonės atstovus, ir su jomis derėtis, siekiant priimti 
susitarimą, pagal kurį būtų užtikrintas verslo gyvybingumas ir laikomasi darbuotojų teisių;

13. ragina valstybes nares visapusiškai naudoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondą (EGF) kaip trumpalaikę priemonę gamyklų uždarymo atveju ir esant 
dideliam darbuotojų skaičiaus sumažinimui; pakartoja savo nuomonę, kad EGF priemonės 
turi būti suderinamos su permainomis siekiant efektyviai išteklius naudojančios ir 
ekologiškai tvarios ekonomikos;

14. pabrėžia būtinybę prognozuoti reikalingus įgūdžius ir pritaikyti darbuotojų įgūdžių lygį, 
taikant ir mokymosi visą gyvenimą priemones; pritaria Europos automobilių pramonės 
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įgūdžių tarybos sukūrimui, siekiant skatinti atitinkamą aukštąjį išsilavinimą ir profesinį 
mokymą suburiant pramonės, užimtumo ir įgūdžių observatorijas, taip pat socialinius 
partnerius ir švietimo bei mokymo paslaugų teikėjų organizacijas, siekiant skatinti 
keitimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais, įgūdžių ugdymą ir užimtumą automobilių 
sektoriuje;

15. pabrėžia socialinio dialogo svarbą įgūdžių pritaikymui ir restruktūrizavimo procesams bei 
poreikį vadovautis geriausia patirtimi1; primena teigiamus pavyzdžius dėl laikinų, 
novatoriškų priemonių kūrimo krizės metu, pvz., trumpalaikio darbo, kurios padėjo 
išlaikyti ankstesnį užimtumo lygį;

16. ragina valstybes nares priimti nacionalinius užimtumo planus, susijusius su Europos 
semestru, atsižvelgiant į konkrečių įgūdžių poreikį visame pramonės sektoriuje, ypač 
automobilių sektoriuje;

17. mano, kad kvalifikuota darbo jėga gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti, kad Europos 
automobilių sektorius būtų konkurencingas ir grindžiamas kokybe; taigi mano, kad to 
siekiant būtina modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, kad būtų gerinama 
kvalifikacija, kurios reikės ateityje, įgyvendinant naujas studijų programas, naudojant 
informacines ir ryšių technologijas ir buriantis į asociacijas su verslininkais;

18. ragina panaudoti Europos socialinį fondą darbuotojams perkvalifikuoti ir įgūdžiams keisti, 
taip pat mokymuisi visą gyvenimą gerinti sprendžiant įgūdžių poreikių, įgūdžių 
pritaikymo ir pokyčių numatymo klausimus, ypač automobilių pramonėje, atsižvelgiant į 
Europos automobilių pramonės perteklinės gamybos problemą ir į poreikį pereiti prie 
tvarios ekonomikos ir ekologiškų transporto priemonių;

19. akcentuoja poreikį dar geriau pasinaudoti Europos užimtumo tarnybomis (EURES), kaip 
valstybių narių įdarbinimo agentūras papildančia priemone, ir šiuo atžvilgiu pritaria tam, 
kad būtų papildomai pasinaudojama EURES ne tik kaip darbuotojų, ieškančiųjų darbo ir 
darbdavių patariamąja priemone teisės į laisvą judėjimą klausimais, bet taip pat kaip darbo 
rinkos priemone, itin daug dėmesio skiriant nuolatiniam įdarbinimui pilnu etatu, kuri 
įgalina darbuotojus gyventi visavertį gyvenimą, ir taip pagerinti Europos automobilių 
gamintojų galimybes gauti jiems reikalingą kvalifikuotą darbo jėgą;

20. pabrėžia socialinę ir ekonominę vieno langelio sukūrimo naudą siekiant palengvinti 
darbuotojų laisvą judėjimą tarp valstybių narių, teikiant naudą darbuotojams ir 
automobilių pramonei;

21. mano, kad kuriant naujas, aplinką tausojančias automobilių sektoriaus technologijas, 
kuriomis, be kita ko, būtų mažinamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
būtų galima tvariai užtikrinti ir automobilių sektoriaus ekonominę sėkmę, ir darbo vietas;

22. pabrėžia, kad socialinio poveikio vertinimai ir svarstymai turėtų būti įtraukti į visų 
pramonės šakų politiką; pabrėžia, kad socialinis nesaugumas turi neigiamų padarinių 
darbo jėgos inovacijoms, produktyvumui ir kūrybingumui, taigi, ir ekonomikos augimui;

                                               
1 Pertvarkos procesų kontrolinis sąrašas 2009 m. birželio 3 d. Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“, COM(2009) 0287, galutinis.
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23. pabrėžia, kad technologinės naujovės ir ekologiškai tvarus augimas yra pagrindiniai 
konkurencingumo veiksniai; pabrėžia, kad viešuoju finansavimu, pvz., per EIB, turėtų būti 
skatinamos Europos pramonės inovacijos, įskaitant ir inovacijas automobilių pramonėje; 
pabrėžia, kad šios priemonės turėtų priklausyti nuo jų pajėgumų sukurti ekologišką 
pridėtinę vertę ir tvarias kokybiškas darbo vietas Europos Sąjungoje.
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