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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:

1. счита, че в хода на създаването на най-добрата атмосфера за поддържане и развитие 
на силна, конкурентоспособна, устойчива и разнообразна промишлена база в 
Европа и при подкрепянето на прехода на производствените сектори към по-голяма 
енергийна и ресурсна ефективност е необходимо да се осигурят достойни условия 
на труд и социално сближаване;

2. изразява увереност в необходимостта да се поддържат и засилват позициите на 
Европа на световната промишлена карта, особено като се има предвид, че се 
появяват нови възможности в сферата на промишлеността вследствие на 
инвестиционните ангажименти на ЕС в области като изменението на климата и 
енергетиката, което ще даде възможности за създаване на трудова заетост в области, 
изискващи висока квалификация;

3. призовава за подновяване на инвестициите в работната сила от сферата на 
промишлеността, като се постави силен акцент върху секторния социален диалог, 
като начин за справяне със структурните промени, предизвикани от глобализацията, 
и върху насърчаването на енергийно и ресурсно ефективна икономика; насърчава 
социалните партньори в сектори, в които трудовата заетост намалява, да се изправят 
рано пред предизвикателствата и да подкрепят както отделните работници, така и 
сектора по време на преходния период; подчертава значението на сигурността по 
време на прехода посредством работещи системи за социално осигуряване, тъй като 
това може да помогне на хората да се преместят в сектори, където се създава 
трудова заетост;

4. призовава за използването на всяка мярка, насочена към стимулирането на 
иновативните промишлени отрасли и новите технологии като например намаляване 
на данъчната и административната тежест и ограничаване на прекомерното 
регулиране, за да се насърчи растежът и да се създават нови работни места;

5. счита, че като се има предвид намаляващата разлика в продуктивността с 
бързоразвиващите се и индустриализиращите се страни, ЕС трябва да работи 
повече, за да увеличи конкурентните си предимства;  че една нова дългосрочна 
стратегия за устойчива промишленост в ЕС е необходима част от стратегията „ЕС 
2020 г.“;  че трябва да се съсредоточи върху високотехнологичните промишлени 
отрасли, които могат да бъдат конкурентоспособни на световната сцена и да 
подкрепя иновативни технологични решения, наред с другото, в областта на 
осигуряването на енергия и намаляването на емисиите на въглерод; че следва да 
постигне справедливо разместване в сферата на заетостта в посока към 
нисковъглеродните промишлени отрасли, да превърне знанието и творчеството в 
основен ресурс за хората, дружествата и регионите, да насърчава социалната 
пазарна икономика и активно да подкрепя нововъведенията, инвестициите, 
професионалното обучение, обучението през целия живот, предаването на знания и 
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умения и откриването на качествени работни места в нови области, като специално 
се осигурява достъп на младите хора до тези нови области; и че насърчаването на 
интернализацията на дружествата и по-специално на МСП от ЕС също така ще бъде 
ключово за повишаването на нашата конкурентоспособност и потенциален растеж в 
глобализиращия се свят;

6. настоява, че справедливо разместване в сферата на заетостта насърчава 
нисковъглеродната икономика, превръща знанието и творчеството в основен ресурс 
за хората, дружествата и регионите и активно подкрепя нововъведенията, 
инвестициите и създаването на работни места в нови области, в които силната 
международна конкуренция трябва да бъде посрещната с подходящи инвестиции и 
обединяване на компетентности и ресурси;

7. подчертава необходимостта да се насърчава достъпа на младежта до пазара на труда 
чрез справедливо заплащани стажове и качествено професионално обучение;

8. призовава промишлеността да бъде ангажирана в екологични иновации, за да се 
увеличи потенциалът й да предлага трудова заетост; във връзка с това отбелязва, че 
информирането на предприемачите чрез запознаване с нови бизнес възможности ще 
бъде важно за успеха на стратегията, насочена към развитието на ефективни по 
отношение на използването на ресурсите икономики и устойчиви промишлени 
отрасли;

9. счита за необходимо да се повиши компетентността на всички работници, 
независимо от възрастта и уменията им, за да се осигури преквалификация и да се 
изпревари търсенето на умения, необходими за новите работни места, като това ще 
бъде много важно като стратегия за намаляване на безработицата, и особено на тази 
сред младите хора, която отбелязва най-високите си стойности в ЕС поради кризата. 
Този процес следва да се финансира чрез публични и частни средства и следва да 
бъде съчетан с пренасочване на ЕСФ с оглед предоставяне на конкретни решения за 
образованието и обучението; подновените усилия за преодоляване на разликите в 
уменията в много промишлени отрасли следва да определят този въпрос за 
приоритетен в няколко области, като например политиката в сферата на 
образованието, на пазара на труда и на науката, а също така ще има нужда в 
сътрудничество със социалните партньори да се извършва мониторинг на 
възникващата необходимост от умения.

10. счита, че „промишлена политика в ерата на глобализацията“ може да постигне 
целите си, само ако включва размисъл относно текущите регионални неравенства, 
дължащи се на деиндустриализацията, която е една от последиците на 
глобализацията; изтъква за тази цел решаващата роля на регионалната политика на 
ЕС и структурните фондове;

11. изтъква, че за служители, засегнати от промени в производствените процеси на 
дадено дружество или даден промишлен сектор, обучението и ученето през целия 
живот  също създават нови работни места; призовава ЕС да разработи рамка за 
предвиждане на промяната и преструктурирането, предимно в рамките на 
производството, като предоставя правото на всички засегнати работници да 
участват в схеми за обучение и учене през целия живот;
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12. призовава за подобряване и опростяване на признаването на професионалните 
квалификации не само в рамките на ЕС, но и от трети страни, така че 
промишлеността по-ефективно да може да посреща своите потребности от 
квалифицирана работна ръка;

13. призовава Комисията да поеме инициативата да предложи подкрепа за 
професионален преход, да намали социалните неравенства, да насърчи програмата 
за достоен труд на МОТ и да използва насоките на ЕС за заетостта, за да определи 
гаранциите, които следва да бъдат осигурени през целия период на всеки вид 
професионален преход;

14. призовава по-специално Комисията да създаде правна рамка за трансгранично 
колективно договаряне, за да се допринесе за въвеждането в сила на трансгранични 
споразумения и за да се посрещнат предизвикателствата, свързани с организацията 
на работата, условията на обучение, работа и наемане;

15. призовава Комисията към по-нататъшно разработване на интегрирания подход, 
обединяващ всички политики с отражение върху промишлеността и по-конкретно 
върху създаването на работни места в промишлеността на ЕС – устойчивост, 
регионални политики, социални политики, образование, търговия, конкуренция и 
наред с другото макроикономически политики;

16. счита, че за икономическото, социално и екологично бъдеще на Съюза е от 
изключително значение младите хора да осъзнаят високото равнище на 
специализирано и общо образование, което е необходимо за тяхното последващо 
наемане на работа в промишлеността;
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