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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas ekonomikas konkurētspējas un sociālās kohēzijas nodrošināšanai ir vajadzīgi 
dinamiski un iekļaujoši darba tirgi, kur cilvēkiem ir augstvērtīgas un tirgus prasībām 
atbilstīgas prasmes,

1. atzinīgi vērtē rīcības plānu autobūves nozarei un atzīmē autobūves nozares stratēģisko 
nozīmību Eiropas ekonomikā, kas veido apmēram 12 miljonus tiešo un netiešo darbavietu, 
dod aptuveni EUR 90 miljardu lielu ievērojamu pozitīvu ieguldījumu ES tirdzniecības 
bilancē (2011. gadā), ir lielākais privātā sektora ieguldītājs pētniecībā un inovācijās 
(2010. gadā apmēram EUR 30 miljardi), kā arī būtisks inovatīvu tehnoloģiju inovācijas 
virzītājspēks; uzsver, ka, lai panāktu atjaunošanu, kurā intensīvi pieaug darbavietu skaits, 
un veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, ir vajadzīga vērienīga Eiropas rūpniecības politika, 
īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībai vietējā līmenī un videi nekaitīgāku tehnoloģiju 
attīstībai; uzsver, ka Eiropas autobūves nozarei vajadzīga atjaunošanas stratēģija nolūkā 
radīt videi nekaitīgākai transporta sistēmai atbilstīgas ilgtspējīgākas automašīnas; 

2. uzsver, ka kvalitātes un drošuma ziņā ir būtiski diferencēties no globālajiem tirgiem; tāpēc 
uzskata, ka ir nepieciešams veikt ieguldījumus progresīvajās tehnoloģijās un īpašu 
uzmanību veltīt inovācijām;

3. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par „e-zvanu”, kas attiecas uz sistēmu, ar kuras 
palīdzību transportlīdzekļi veic automātisku palīdzības dienestu izsaukumu smagu ceļu 
satiksmes negadījumu gadījumā;

4. lai uzlabotu integrāciju ES, aicina uzlabot pakalpojumu sniegšanu un piekļuvi 
pielāgojumiem, kas veikti transportlīdzekļiem, kuri ļauj tos vadīt personām ar invaliditāti;

5. prasa uzlabot veselības aizsardzības un drošības standartus, kas noteikti Kopienas 
stratēģijā par veselību un aizsardzību darbā 2007.–2012. gadam, atbilstoši dažādu darba 
veidu un uzdevumu attīstībai; šajā saistībā aicina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt 
Eiropas stratēģiju par veselības aizsardzību un darba drošību 2020. gadam;

6. aicina pastiprināt centienus, lai īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” — stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei — mērķus, veicinot spēcīgāku Eiropas autobūves 
nozari; šajā ziņā uzsver, ka ir svarīgi Eiropā saglabāt spēcīgu autobūves bāzi, arī 
eksportējot daudzveidīgākus augstvērtīgus un ilgtspējīgus transportlīdzekļus uz trešām 
valstīm; uzsver izpētes, izstrādes un inovāciju darba aizvien lielāku nozīmi, it sevišķi 
nepieciešamību izstrādāt energoefektīvus zemas emisijas automobiļus, kas, samazinot 
Eiropas atkarību no importētas enerģijas, nodrošinātu Eiropas konkurētspējas 
saglabāšanos un no tās izrietošu nodarbinātības uzlabošanos;

7. atzīst elektrotransportlīdzekļu izaugsmes potenciālu ne tikai attiecībā uz enerģijas 
ilgtspēju un cīņu pret klimata pārmaiņām, bet arī kā ekonomiskās izaugsmes un 
nodarbinātības avotu; tādēļ aicina īstenot centienus, kas vērsti uz šādu transportlīdzekļu 
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attīstību un uzlabošanu, kā arī veicināt to lietošanu ES; uzskata, ka tāpēc būs nepieciešams 
uzstādīt iekārtas, kas ļauj veikt degvielas uzpildi vai uzlādi transportlīdzekļiem, kuri 
izmanto alternatīvas degvielas;

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto iniciatīvu „Apvārsnis 2020” un programmu COSME, 
kas sniegs finansiālu atbalstu uzņēmumiem un MVU, lai uzlabotu to konkurētspēju, 
pārejot uz resursu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu transporta sistēmu Eiropā;

9. atzinīgi vērtē darbības, kas ierosinātas rīcības plāna ceturtajā pīlārā; uzsver, ka ir 
vajadzīgas ilgtermiņa stratēģijas, kas, gatavojoties pārmaiņām un mazinot sociālo ietekmi, 
ļauj uzņēmumiem un darbiniekiem pielāgoties strukturālām pārmaiņām; atkārtoti aicina 
pieņemt likumdošanas aktu par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un 
pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību; īpaši augstu vērtē strukturālo pārmaiņu 
plānošanu ilgtermiņā, kas paredzēta, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju darbaspēka 
pieprasījuma izmaiņu gadījumā; uzsver, ka vajadzētu būt tādam kvalifikācijas līmenim, lai 
nodrošinātu nodarbinātību un sniegtu vienmērīgu pāreju uz jauniem ražošanas veidiem un 
uzņēmējdarbības modeļiem, ja nepieciešams;

10. lai panāktu labāku regulējumu, aicina Komisiju sistemātiskāk novērtēt savu priekšlikumu 
ietekmi uz Eiropas autobūves nozares spēju saglabāt konkurētspēju starptautiskā līmenī un 
tādējādi radīt daudz jaunu darbavietu, kas Eiropai vajadzīgas; šajā ziņā mudina Komisiju 
aktīvi novērst ES tiesību aktu „uzlabošanu” valstu līmenī;

11. aicina dalībvalstis paredzēt pārstrukturēšanas procesus, lai saglabātu darbavietas, 
veicinātu iekšējo un ārējo mobilitāti un mazinātu iespējamās šo procesu negatīvās sekas; 
aicina dalībvalstis efektīvi piemērot valsts tiesību aktus un spēkā esošās ES direktīvas, 
piemēram, direktīvu par kolektīvo atlaišanu, direktīvu attiecībā uz uzņēmējsabiedrību 
īpašnieku maiņu un pamatdirektīvu, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai, attiecīgi ievērojot subsidiaritātes principu; uzskata, ka ES 
fondiem jābūt svarīgai nozīmei, lai novērstu, mazinātu vai atvieglotu pārstrukturēšanas 
procesu iespējamās negatīvās sekas;

12. uzskata, ka gadījumā, kad pārstrukturēšanas process ir nenovēršams, rūpnīcu slēgšana vai 
darbinieku skaita samazināšana būtu jāapsver kā pēdējā iespēja; attiecīgi uzskata, ka šādos 
gadījumos nepieciešams informēt ieinteresētās puses un risināt ar tām sarunas, tostarp arī 
ar arodbiedrībām, darbinieku pārstāvjiem un uzņēmuma pārstāvjiem, lai panāktu 
vienošanos, kas nodrošina uzņēmuma dzīvotspēju un ievēro darba ņēmēju tiesības;

13. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) kā 
īstermiņa pasākumu gadījumos, kad slēdz rūpnīcas un ievērojami samazina darbavietu 
skaitu; atkārtoti pauž uzskatu, ka EGF pasākumiem būtu jāveicina pāreja uz resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu un ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku.

14. uzsver, ka ir jāparedz vajadzīgās prasmes un jāpielāgo darba ņēmēju prasmju līmeņi, 
izmantojot arī mūžizglītību; pauž atbalstu Eiropas autobūves prasmju padomes izveidei, 
lai veicinātu atbilstošu augstāko izglītību un arodmācības, apvienojot rūpniecības, 
nodarbinātības un prasmju novērošanas centrus, kā arī attiecīgos sociālos partnerus un 
izglītības un profesionālās apmācības iestāžu organizācijas, lai veicinātu prasmju 
pilnveidošanu un nodarbinātību autobūves nozarē;
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15. uzsver, ka prasmju pielāgošanas un pārstrukturēšanas procesā ir svarīgs sociālais dialogs 
un labākās prakses izmantošana1; atgādina par pozitīvajiem piemēriem — krīzes laikā 
izveidoti inovatīvi pagaidu instrumenti, piemēram, īslaicīga nodarbinātība, kas palīdzēja 
saglabāt iepriekšējo nodarbinātības līmeni;

16. mudina dalībvalstis pieņemt valsts nodarbinātības plānus saistībā ar „Eiropas pusgadu”, 
ņemot vērā, ka rūpniecības nozarei kopumā un it sevišķi automobiļu nozarei ir 
nepieciešamas īpašas prasmes;

17. uzskata, ka kvalificēts darbaspēks ir būtisks, lai Eiropas autobūves nozare būtu 
konkurētspējīga un balstīta uz kvalitāti; tādēļ uzskata, ka, izmantojot jaunās programmas, 
IKT un partnerības ar darba devējiem, ir nepieciešams modernizēt izglītības un apmācības 
sistēmas, lai uzlabotu nākotnē nepieciešamās prasmes;

18. aicina izmantot Eiropas Sociālo fondu darbinieku pārkvalificēšanai un prasmju 
pilnveidošanai, lai nodrošinātu vajadzīgās prasmes, saskaņotu tās un sagatavotos 
pārmaiņām, jo īpaši autobūves nozarē, ņemot vērā Eiropas autobūves nozares jaudas 
pārpalikumu un vajadzību pāriet uz ilgtspējīgu ekonomiku un videi nekaitīgiem 
transportlīdzekļiem;

19. uzsver, ka nepieciešams lietderīgāk izmantot EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestus) 
kā instrumentu, kas papildina dalībvalstu nodarbinātības aģentūras, un šajā saistībā 
atbalsta EURES izmantošanu ne tikai padomu sniegšanai darbiniekiem, darba meklētājiem 
un darba devējiem par tiesībām brīvi pārvietoties, bet arī kā darba tirgus instrumentu, 
īpašu uzmanību pievēršot iekārtošanai pastāvīgā darbā ar pilnu darba laiku, kas ļauj darba 
ņēmējiem dzīvot pilnvērtīgi, tādējādi uzlabojot Eiropas autobūvētāju spējas piekļūt 
vajadzīgajam kvalificētajam darbaspēkam;

20. norāda uz sociālajām un ekonomiskajām priekšrocībām, ko rada vienas pieturas aģentūru 
izveide, lai veicinātu darbinieku brīvu pārvietošanos starp dalībvalstīm gan darbinieku, 
gan autobūves nozares labā;

21. uzskata, ka, autobūves nozarē attīstot jaunas videi nekaitīgas tehnoloģijas, kas cita starpā 
veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, šajā nozarē ilgtermiņā var nodrošināt 
ekonomiskus panākumus un darbavietas;

22. uzsver, ka sociālās ietekmes novērtējumi un apsvērumi būtu jāiekļauj visās rūpniecības 
politikas jomās; uzsver, ka sociālā nedrošība negatīvi ietekmē inovāciju attīstību, 
darbaspēka ražīgumu un radošumu, tādējādi negatīvi ietekmējot arī ekonomikas izaugsmi;

23. norāda, ka tehnoloģiskā inovācija un ekoloģiska izaugsme ir galvenie konkurētspējas 
veicināšanas faktori; uzsver, ka publiskajam finansējumam būtu jāveicina Eiropas 
rūpniecības, tostarp autobūves nozares, inovāciju attīstība, piemēram, izmantojot EIB; 
uzsver, ka pasākumi jāizstrādā, ņemot vērā to potenciālu radīt ekoloģisku pievienoto 
vērtību un ilgtspējīgu, augstvērtīgu nodarbinātību ES.

                                               
1 „Procesu pārstrukturēšanas kontrollapas” Komisijas 2009. gada 3. jūnija paziņojumā 
„Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai”, COM(2009)0287, galīgā redakcija.
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