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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et selleks, et luua Euroopas parim keskkond tugeva, konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja mitmekesise tööstusbaasi säilitamiseks ja arendamiseks ning toetada 
tööstussektorite muutumist senisest energia- ja ressursitõhusamaks, on vaja tagada 
korralik tööhõive ning sotsiaalne ühtekuuluvus;

2. usub, et Euroopat on vaja ülemaailmsel tööstuskaardil säilitada ja tugevdada, võttes eriti 
arvesse ELi investeerimiskohustustest tekkivaid uusi tööstuslikke võimalusi, näiteks 
kliimamuutuse ning energia valdkondades, mis annab võimalused kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade loomiseks;

3. nõuab Euroopa tööstuse tööjõusse uuendatud investeerimist, kusjuures suurt tähelepanu 
tuleks pöörata valdkondlikule sotsiaaldialoogile, et toime tulla struktuuriliste muutustega, 
mis kaasnevad üleilmastumise ning ressursi- ja energiasäästlikuma majanduse 
edendamisega; ergutab nende sektorite tööturu osapooli, kus tööhõive on vähenenud, 
asuma varakult tekkinud probleeme lahendama ja toetama üleminekuetapil nii üksikuid 
töötajaid kui sektorit; rõhutab ülemineku turvalisuse tähtsust toimivate 
sotsiaalkindlustussüsteemide kaudu, kuna see võib aidata inimestel liikuda sektoritesse, 
kus töökohti luuakse;

4. nõuab, et kasutataks kõiki meetmeid uuenduslike tööstussektorite ja uute tehnoloogiate 
ergutamiseks, näiteks maksude ja halduskoormuse vähendamist ning liigse reguleerimise 
peatamist, eesmärgiga suurendada majanduskasvu ning luua uusi töökohti;

5. on seisukohal, et kuna tootlikkuse taseme erinevus võrreldes tärkava turumajandusega 
riikidega väheneb, peab EL oma konkurentsieelise suurenemise nimel rohkem töötama; on 
veendunud, et ELi uus pikaajaline säästva tööstuse strateegia on ELi 2020. aasta strateegia 
oluline osa, mis peab keskenduma kõrgetasemelistele tööstussektoritele, mis suudaksid 
olla konkurentsivõimelised ülemaailmsel tasandil ning pingutaksid uuenduslike 
tehnoloogiliste lahenduste nimel, muu hulgas energiaga varustamise ja süsinikdioksiidi 
heitmete vähendamise valdkonnas; on samuti seisukohal, et strateegia abil tuleks 
saavutada arvestatav tööhõive kasv vähese CO2-heitega majanduses, muuta teadmised ja 
loovus inimeste, äriühingute ja piirkondade peamiseks ressursiks, edendada 
sotsiaalmajandust ning aktiivselt toetada innovatsiooni, investeeringuid, kutseharidust, 
elukestvat õpet, teadmiste ning oskuste edastamist ja kvaliteetsete töökohtade loomist 
uutel aladel, tagades eelkõige noortele juurdepääsu nendele uutele valdkondadele; on 
seisukohal, et ELi äriühingute, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
rahvusvaheliseks muutmine on samuti oluline tegur Euroopa konkurentsivõime ja 
kasvupotentsiaali tugevdamisel globaliseerunud maailmas;

6. nõuab arvestatavat tööhõive kasvu vähese CO2-heitega majanduses, teadmiste ja loovuse 
muutmist inimeste, äriühingute ja piirkondade peamiseks ressursiks ning innovatsiooni, 
investeeringute ja uutel aladel töökohtade loomise aktiivset toetamist seal, kus tugevale 
rahvusvahelisele konkurentsile peab vastama vajalik investeerimine ja oskuste ning 
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ressursside koondamine;

7. rõhutab noorte inimeste tööturule juurdepääsu suurendamise vajadust õiglaselt tasustatud 
praktika ja kvaliteetse väljaõppe kaudu;

8. kutsub tööstust üles osalema oma tööhõive potentsiaali edendamiseks ökoinnovatsioonis; 
märgib seoses sellega, et ettevõtjate teavitamine uute ärivõimaluste näitamise kaudu on 
ressursisäästlike majanduste ja jätkusuutlike tööstussektorite arendamise strateegia edu 
jaoks väga oluline;

9. peab vajalikuks arendada kõikide töötajate oskusi nende vanusest ja võimekusest 
sõltumatult, et tagada ümberõpe ning näha ette uute töökohtade jaoks vajaminevaid 
oskusi, mis on eriti oluline strateegia töötuse ja eelkõige noorte tööpuuduse 
vähendamiseks, mis on kriisi tõttu ELis väga suur; eespool nimetatud tegevuse 
rahastamiseks tuleks kasutada riiklikke ja erainvesteeringuid ning sellega seoses tuleks 
Euroopa Sotsiaalfondi suunitlust muuta nii, et see pakuks iga üksiku juhtumiga 
kohandatud haridus- ja koolituslahendusi; on arvamusel, et paljude tööstussektorite 
vajakajäämistega tegelemiseks tehtavad uuendatud jõupingutused peaksid olema 
prioriteediks mitmes poliitikavaldkonnas, näiteks hariduses, tööturu- ja teaduspoliitikas, ja 
et uusi kutseoskusi tuleks tulevikus kontrollida koostöös tööturu osapooltega;

10. on arvamusel, et „üleilmastumise ajastu uus poliitika” saab saavutada oma eesmärke 
ainult siis, kui see hõlmab üleilmalistumise tagajärjel toimunud deindustrialiseerimise 
põhjustatud praeguseid piirkondlikke erinevusi; rõhutab seetõttu ELi regionaalpoliitika ja 
struktuurifondide suurt osatähtsust;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et ettevõtja või tööstuse tootmisprotsessi muutustest mõjutatud 
töötajate koolitamine ja elukestev õpe loovad samuti uusi töökohti; palub ELilt muutumist 
ja ümberkorraldamist ennetava raamistiku arendamist, eriti tootmise valdkonnas, mis 
tagaks kõikidele asjaomastele töötajatele õiguse koolituse ja elukestva õppe skeemides 
osaleda;

12. nõuab kutsekvalifikatsioonide tunnustamise tõhustamist ja lihtsustamist mitte ainult 
Euroopa Liidus, vaid ka kolmandate riikidega suhtes, et oleks võimalik tulemuslikumalt 
täita tööstuse nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järele;

13. palub komisjonil teha ettepanekud elukutse vahetamise toetamise, sotsiaalse ebavõrdsuse 
vähendamise, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni inimväärse töö tagamise suuniste 
edendamise ja ELi tööhõivesuuniste kasutamise kohta, et määratleda iga tüüpi 
ametivahetuse kestel antavad tagatised;

14. nõuab komisjonilt tungivalt piiriüleste kollektiivläbirääkimiste õigusraamistiku loomist, et 
tagada piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus ja lahendada töökorralduse, koolituse 
ning töö- ja tööhõivetingimustega seotud küsimused;

15. palub komisjonil terviklikku lähenemisviisi veelgi arendada, ühendades kõik 
poliitikavaldkonnad, mis mõjutavad tööstust ja eelkõige töökohtade loomist ELis, muu 
hulgas säästva arengu poliitika, regionaalpoliitika, sotsiaalpoliitika, haridus-, kaubandus-ja 
konkurentsipoliitika ning makromajanduspoliitika;
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16. peab liidu majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise tuleviku jaoks otsustavaks, et noortele 
selgitataks suurt vajadust eri- ja üldhariduse järele, mis on vajalik nende hilisema tööhõive 
jaoks tööstuses.
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