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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:

1. θεωρεί ότι κατά τη δημιουργία βέλτιστου περιβάλλοντος για τη διατήρηση και ανάπτυξη 
μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής, βιώσιμης και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην 
Ευρώπη, καθώς και κατά τη στήριξη της μετάβασης των τομέων μεταποίησης προς μια  
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων, είναι επίσης απαραίτητη η 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και κοινωνικής συνοχής·

2. πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της Ευρώπης στον παγκόσμιο 
βιομηχανικό χάρτη, ιδίως δεδομένου ότι προκύπτουν νέες βιομηχανικές ευκαιρίες από τις 
επενδυτικές δεσμεύσεις της ΕΕ, επί παραδείγματι, στους τομείς της αλλαγής του κλίματος 
και της ενέργειας, οι οποίες θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς υψηλής 
ειδίκευσης·

3. ζητεί να γίνουν νέες επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον τομεακό κοινωνικό διάλογο, για τη διαχείριση των διαρθρωτικών 
αλλαγών, οι οποίες προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση, και στην προώθηση 
αποδοτικής από πλευράς πόρων και ενέργειας οικονομίας· ενθαρρύνει τους κοινωνικούς 
εταίρους να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τις προκλήσεις, σε τομείς όπου φθίνει η 
απασχόληση, και να υποστηρίξουν τόσο τους μεμονωμένους εργαζομένους όσο και τον 
τομέα κατά τη μεταβατική περίοδο· τονίζει τη σημασία της ασφάλειας της μετάβασης 
μέσω καλώς λειτουργούντων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αυτό μπορεί να 
βοηθήσει άτομα να μετακινηθούν σε τομείς όπου δημιουργούνται θέσεις εργασίας·

4. ζητεί τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου με σκοπό την τόνωση καινοτόμων βιομηχανιών και 
νέων τεχνολογιών, όπως μειώσεις φόρου, μείωση του διοικητικού φόρτου και περιορισμό 
των υπερβολικών κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας·

5. θεωρεί ότι, δεδομένου του μειούμενου χάσματος της παραγωγικότητας σε σχέση με τις 
αναδυόμενες χώρες, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να αυξήσει 
το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα· θεωρεί επίσης ότι μια νέα μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για μια βιώσιμη βιομηχανία της ΕΕ αποτελεί απαραίτητο συστατικό της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και πρέπει να επικεντρώνεται στις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας 
που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια σκηνή και να προασπίζουν 
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις σε τομείς όπως ο ενεργειακός εφοδιασμός και η μείωση 
των εκπομπών άνθρακα· εκτιμά ότι πρέπει να επιτύχει τη δίκαιη μετατόπιση της 
απασχόλησης προς βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να καταστήσει τις γνώσεις 
και τη δημιουργικότητα ως τον κύριο πόρο των ανθρώπων, των εταιρειών και των 
περιφερειών, να προωθήσει την κοινωνική οικονομία της αγοράς, καθώς και να στηρίξει 
ενεργώς την καινοτομία, τις επενδύσεις, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη διά βίου 
μάθηση, τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και  τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας σε νέους τομείς, διασφαλίζοντας ιδίως την πρόσβαση των νέων σε αυτούς τους 
νέους τομείς· υποστηρίζει επίσης ότι η προώθηση της διεθνοποίησης εταιρειών της ΕΕ,
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και ειδικότερα των ΜΜΕ, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της πιθανής ανάπτυξής μας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

6. παροτρύνει να ενθαρρυνθεί μια δίκαιη μετατόπιση της απασχόλησης προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να καταστούν οι γνώσεις και η δημιουργικότητα ο κύριος 
πόρος των ανθρώπων, των εταιρειών και των περιφερειών και να στηριχθούν ενεργώς η 
καινοτομία, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς, όπου ο 
ισχυρός διεθνής ανταγωνισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με επαρκείς επενδύσεις και 
συγκέντρωση δυνατοτήτων και πόρων·

7. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας μέσω 
δυνατοτήτων δίκαια αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και ποιοτικής μαθητείας·

8. καλεί τη βιομηχανία να συμμετάσχει στην οικολογική καινοτομία ώστε να τονώσει το 
δυναμικό απασχόλησής της· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών – με την υπόδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών – θα είναι καίριας 
σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποδοτικών 
ως προς τη χρήση των πόρων οικονομιών και βιώσιμων βιομηχανιών·

9. θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως 
της ηλικίας και των ικανοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλιστούν η επανεκπαίδευση 
και η πρόβλεψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για νέες θέσεις εργασίας, πράγμα 
ιδιαιτέρως σημαντικό ως στρατηγική για τη μείωση της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας 
των νέων η οποία έχει φθάσει στα υψηλότερά της επίπεδα στην ΕΕ λόγω της κρίσης· 
υποστηρίζει ότι τούτο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες 
καθώς και να συνδυασθεί με την εκ νέου εστίαση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις για την εκπαίδευση και 
την επαγγελματική κατάρτιση· τονίζει ότι οι ανανεωμένες προσπάθειες αντιμετώπισης 
των διαφορών σε θέματα δεξιοτήτων σε πολλές βιομηχανίες πρέπει να καταστήσει το 
ζήτημα προτεραιότητα σε αρκετούς τομείς όπως εκπαιδευτική πολιτική, πολιτική για την 
αγορά εργασίας και επιστημονική πολιτική καθώς και ότι είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση των αναδυόμενων αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς εταίρους·

10. θεωρεί ότι «μια βιομηχανοποιημένη πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» 
μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μόνον εφόσον συμπεριλάβει μια απεικόνιση των 
υφισταμένων περιφερειακών διαφορών λόγω της αποβιομηχάνισης, που αποτελεί 
συνέπεια της παγκοσμιοποίησης· τονίζει, για τον σκοπό αυτόν, τον βασικό ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και των διαρθρωτικών Ταμείων·

11. επισημαίνει ότι η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση για τους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής εταιρειών ή βιομηχανιών
δημιουργούν επίσης νέες θέσεις εργασίας· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την 
πρόβλεψη των αλλαγών και των αναδιαρθρώσεων, ιδίως στην παραγωγή, το οποίο 
παρέχει σε όλους τους πληττόμενους εργαζομένους το δικαίωμα συμμετοχής σε 
προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης·

12. ζητεί βελτίωση και απλούστευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων όχι 
μόνο στην ΕΕ, αλλά και από τρίτες χώρες, προκειμένου να μπορεί η βιομηχανία να 
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καλύπτει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

13. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει στήριξη για την 
επαγγελματική μετάβαση, να μετριάσει τις κοινωνικές ανισότητες, να προωθήσει την 
ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση, προκειμένου να καθοριστούν οι εγγυήσεις που 
πρέπει να παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε είδους επαγγελματικής 
μετάβασης·

14. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για τις διασυνοριακές 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να συμβάλει στη δυνατότητα εφαρμογής των 
διασυνοριακών συμφωνιών και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά την 
οργάνωση της εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης·

15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την ολοκληρωμένη προσέγγιση, 
συντονίζοντας όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν τη βιομηχανία και ειδικότερα τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στη βιομηχανία της ΕΕ, δηλαδή, μεταξύ άλλων, την 
αειφορία, τις περιφερειακές πολιτικές, τις κοινωνικές πολιτικές, την εκπαίδευση, το 
εμπόριο, τον ανταγωνισμό και τις μακροοικονομικές πολιτικές·

16. θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία για το οικονομικό, κοινωνικό και οικολογικό μέλλον της 
Ένωσης η ενημέρωση των νέων για το υψηλό επίπεδο ειδικευμένης και γενικής 
εκπαίδευσης που απαιτείται όσον αφορά τη μετέπειτα απασχόλησή τους στη βιομηχανία.
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