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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât pentru competitivitatea economiei europene şi pentru coeziunea socială sunt 
esenţiale pieţe ale muncii dinamice şi favorabile incluziunii, în cadrul cărora persoanele să 
deţină calificări înalte şi relevante pentru piaţă,

1. salută planul de acţiune pentru industria autovehiculelor şi ia act de importanţa strategică a 
industriei autovehiculelor pentru economia europeană, care numără circa 12 milioane de 
locuri de muncă directe şi indirecte, aducând o contribuţie pozitivă considerabilă la 
balanţa comercială a UE de aproximativ 90 de miliarde de euro (în 2011), atrăgând cele 
mai multe investiţii private în cercetare şi inovare (aproximativ 30 de miliarde de euro în 
2010) şi fiind un factor determinant pentru inovarea tehnologică; consideră că o politică 
europeană industrială ambiţioasă, cu un accent ferm asupra ocupării forţei de muncă 
locale şi a dezvoltării tehnologiilor ecologice, este o pârghie necesară pentru o redresare 
care să ducă la crearea a numeroase locuri de muncă şi pentru stimularea creşterii 
durabile; subliniază faptul că industria europeană a automobilelor are nevoie de o strategie 
de reînnoire orientată către automobile mai sustenabile, ca parte a unui sistem de transport 
mai ecologic; 

2. subliniază importanţa diferenţierii faţă de pieţele globale cu ajutorul calităţii şi al 
siguranţei; în acest sens, consideră că este necesar să se investească în tehnologii avansate 
şi să se mizeze pe inovare;

3. salută propunerea Comisiei, cunoscută drept eCall, care ar permite vehiculelor efectuarea 
automată de apeluri către serviciile de urgenţă, în cazul unui accident grav;

4. pledează pentru o îmbunătăţire a performanţei şi a accesibilităţii dotărilor vehiculelor 
pentru a permite utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilităţi, în vederea sprijinirii 
integrării lor în cadrul UE;

5. solicită îmbunătăţirea standardelor de sănătate şi securitate în muncă definite în „Strategia 
comunitară privind sănătatea şi securitatea în muncă 2007-2012” în funcţie de evoluţia 
diferitelor tipuri de activităţi şi de sarcini; în acest sens, solicită Comisiei să prezinte, cât 
mai repede posibil, o Strategie europeană privind sănătatea şi securitatea pentru 2020;

6. solicită intensificarea eforturilor pentru punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii prin promovarea 
unei industrii europene a autovehiculelor mai puternice; în acest context, subliniază 
importanţa menţinerii unei baze solide de fabricaţie a autovehiculelor în Europa, lucru 
care ar trebui să fie realizat şi prin exportarea în ţări terţe a unui portofoliu mai larg de 
vehicule cu tehnologii sustenabile de înaltă calitate; subliniază importanţa sporită a 
activităţilor de cercetare, de dezvoltare şi de inovare şi în special necesitatea de a construi 
autovehicule cu eficienţă energetică ridicată şi cu emisii reduse pentru a menţine 
competitivitatea Europei şi pentru a îmbunătăţi astfel gradul de ocupare a forţei de muncă 
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prin reducerea dependenţei Europei de importurile de energie;

7. recunoaşte potenţialul de dezvoltare a vehiculelor electrice, nu doar în ceea ce priveşte 
durabilitatea energetică şi combaterea schimbărilor climatice, ci şi ca sursă de creştere 
economică şi de ocupare a forţei de muncă; prin urmare, solicită să se depună eforturi în 
vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii acestui tip de vehicule, precum şi promovarea folosirii 
acestora în UE; în acest sens, consideră că va fi necesară realizarea de infrastructuri care 
să permită alimentarea sau încărcarea vehiculelor care folosesc combustibili alternativi;

8. salută programele Orizont 2020 şi Cosme, propuse de către Comisie, care vor ajuta din 
punct de vedere financiar societăţile şi IMM-urile să îşi îmbunătăţească competitivitatea 
pe măsură ce Europa avansează spre un sistem de transport european ecologic şi cu un 
consum eficient de resurse;

9. salută acţiunile propuse în cadrul celui de-al patrulea pilon al planului de acţiune; 
subliniază nevoia de strategii pe termen lung care să permită întreprinderilor şi angajaţilor 
să se adapteze la transformările structurale, concomitent cu anticiparea schimbărilor şi 
reducerea la minimum a impactului social; îşi repetă apelul pentru redactarea unui act 
legislativ privind informarea şi consultarea lucrătorilor, precum şi privind anticiparea şi 
gestionarea restructurărilor; pune un accent deosebit pe planificarea pe termen lung a 
schimbărilor structurale pentru a asigura o tranziţie lină spre eventualele cerinţe noi în 
ceea ce priveşte forţa de muncă; subliniază faptul că nivelul calificărilor ar trebui să 
garanteze ocuparea forţei de muncă şi să facă posibilă, după caz, trecerea treptată la noi 
modele de producţie şi de afaceri;

10. în contextul unei mai bune reglementări, invită Comisia să evalueze în mod mai sistematic 
impactul propunerilor sale asupra capacităţii industriei autovehiculelor din Europa de a 
rămâne competitivă la nivel internaţional şi, astfel, de a asigura mai multe locuri de muncă 
noi pe care Europa să se bazeze; în acest context, îndeamnă în mod activ Comisia să 
descurajeze „suprareglementarea” dreptului UE la nivel naţional;

11. solicită statelor membre să anticipeze procesele de restructurare în vederea protejării 
locurilor de muncă, a stimulării mobilităţii interne şi externe şi a reducerii la minimum a 
posibilelor efecte negative ale acestor procese; solicită statelor membre să aplice în mod 
eficace legislaţia naţională şi directivele în vigoare ale UE, precum şi Directiva privind 
concedierile colective, Directiva privind transferul de întreprinderi şi Directiva de stabilire 
a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor, respectând în mod 
corespunzător principiul subsidiarităţii; consideră că fondurile UE ar trebui să joace un rol 
important în evitarea, reducerea la minimum sau atenuarea posibilelor efecte negative ale 
proceselor de restructurare;

12. consideră că, în cazul în care procesul de restructurare este inevitabil, închiderea fabricilor 
sau reducerile de personal ar trebui să constituie o ultimă opţiune; prim urmare, consideră 
că, în acest caz, este necesar ca părţile interesate, inclusiv sindicatele, reprezentanţii 
lucrătorilor şi ai întreprinderilor să fie informate şi să participe la negocieri în vederea 
ajungerii la un acord care să garanteze viabilitatea întreprinderii şi să respecte drepturile 
lucrătorilor;

13. invită statele membre să recurgă în cea mai mare măsură posibil la Fondul european de 
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ajustare la globalizare (FEG), ca măsură pe termen scurt în cazul închiderii de fabrici sau 
al reducerilor masive de personal; reafirmă că, la elaborarea măsurilor FEG, ar trebui să se 
aibă în vedere tranziţia către o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor şi 
sustenabilă din punctul de vedere al mediului;

14. subliniază necesitatea de a anticipa nevoile în ceea ce priveşte competenţele şi de a adapta 
nivelurile de calificare ale lucrătorilor şi prin intermediul învăţării pe tot parcursul vieţii; 
sprijină crearea unui Consiliu european al competenţelor în domeniul autovehiculelor, 
care să promoveze un sistem de învăţământ superior şi de formare profesională relevant, 
reunind observatoare industriale, de ocupare a forţei de muncă şi de calificare, precum şi 
partenerii sociali relevanţi şi organizaţiile de furnizori de educaţie şi formare, pentru a 
promova schimburile de bune practici, dezvoltarea competenţelor şi a ocupării forţei de 
muncă în sectorul autovehiculelor;

15. subliniază importanţa dialogului social pentru adaptarea competenţelor şi pentru procesele 
de restructurare, precum şi necesitatea de a pune în aplicare cele mai bune practici1; 
reaminteşte exemple pozitive privind dezvoltarea, pe parcursul perioadei de criză, a unor 
instrumente temporare şi inovatoare, cum ar fi locurile de muncă pe termen scurt care au 
contribuit la menţinerea nivelurilor anterioare de ocupare a forţei de muncă;

16. încurajează statele membre să adopte planuri naţionale privind locurile de muncă în 
contextul semestrului european, ţinând seama de nevoile specifice privind competenţele 
ale sectorului industrial în general şi ale sectorului autovehiculelor în special;

17. consideră că prezenţa unei forţe de muncă calificate este vitală pentru ca sectorul european 
al autovehiculelor să fie competitiv şi bazat pe calitate; prin urmare, consideră că este 
necesară modernizarea sistemelor de educaţie şi formare în vederea îmbunătăţirii 
viitoarelor calificări necesare, prin noi programe de studiu, TIC şi parteneriate cu 
angajatorii;

18. solicită ca Fondul social european să fie folosit pentru formarea şi reconversia 
profesională a lucrătorilor şi pentru a îmbunătăţi învăţarea pe tot parcursul vieţii, abordând 
nevoile de competenţe, adaptarea competenţelor şi anticiparea schimbărilor, în special în 
industria autovehiculelor, ţinând cont de capacitatea excedentară a industriei europene a 
autovehiculelor şi de necesitatea de a trece la o economie sustenabilă, cu vehicule 
ecologice;

19. subliniază nevoia de a utiliza în mod mai eficient EURES, ca instrument complementar 
agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din statele membre şi, în acest context, sprijină 
folosirea EURES nu doar ca instrument de consiliere a lucrătorilor şi a celor care caută 
sau oferă locuri de muncă cu privire la dreptul lor de liberă circulaţie, ci şi ca instrument 
al pieţei muncii, cu un accent specific pe asigurarea unui loc de muncă permanent cu 
normă întreagă, care să le permită lucrătorilor să îşi trăiască viaţa din plin, consolidând 
astfel capacitatea producătorilor europeni de autovehicule de a avea acces la oferta de 
forţă de muncă calificată de care au nevoie;

                                               
1 „Instrumente pentru restructurare” din Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2009, intitulată 
„Un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă”, COM(2009)0257.
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20. subliniază beneficiile sociale şi economice ale înfiinţării unor ghişee unice pentru a 
facilita libera circulaţie a lucrătorilor între statele membre, în folosul lucrătorilor şi al 
industriei autovehiculelor;

21. consideră că dezvoltarea unor noi tehnologii ecologice în sectorul automobilelor, care să 
conducă, printre altele, la reducerea emisiilor de gaze cu efect seră, ar putea asigura atât 
succesul economic, cât şi locurile de muncă pe termen lung din sectorul autovehiculelor;

22. subliniază faptul că evaluările impactului social şi aspectele legate de acesta ar trebui să 
fie integrate în toate politicile industriale; subliniază faptul că insecuritatea socială are 
consecinţe negative asupra inovării, a productivităţii şi a creativităţii forţei de muncă şi, 
prin urmare, şi asupra creşterii economice.

23. observă că inovarea tehnologică şi dezvoltarea ecologică sunt factori-cheie ai 
competitivităţii; subliniază faptul că finanţarea publică ar trebui să încurajeze inovarea în 
cadrul industriei europene, inclusiv al industriei autovehiculelor, de exemplu prin 
intermediul BEI; subliniază faptul că aceste măsuri ar trebui să fie condiţionate de 
capacitatea acestora de a crea locuri de muncă ecologice, de calitate, cu valoare adăugată 
şi durabile în cadrul UE.
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