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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az erős, versenyképes, fenntartható és diverzifikált európai ipari bázis 
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges lehető legjobb környezet megteremtésekor, 
illetve a termelési ágazatok fokozottabb energia- és erőforrás-hatékonyság felé történő 
átmenetének támogatásakor biztosítani kell a tisztességes foglalkoztatást és a társadalmi 
kohéziót;

2. meggyőződése, hogy meg kell őrizni és meg kell erősíteni Európa helyét a világ ipari 
térképén, különös tekintettel arra, hogy új ipari lehetőségek merülnek fel az EU 
beruházási kötelezettségvállalásai kapcsán, például az éghajlatváltozás és az energia 
területén, amelyek magas fokú képzettséget igénylő területeken foglalkoztatási 
lehetőségeket fognak megnyitni;

3. felszólít az európai ipari munkaerőbe történő újabb befektetésre, nagy hangsúlyt fektetve 
az ágazati szociális párbeszédre a globalizációval, valamint az erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság előtérbe helyezésével együtt járó szerkezeti változások 
kezelése érdekében; biztatja a szociális partnereket azokban a szektorokban, amelyekben a 
foglalkoztatás visszaesőben van, hogy időben kezdjenek el szembenézni a kihívásokkal, 
és az átmeneti időszakban az egyes munkavállalókat és az ágazatot egyaránt támogassák; 
hangsúlyozza az átmenet biztonságának fontosságát a jól működő társadalombiztosítási 
rendszerek révén, mivel ez segíthet az egyéneknek abban, hogy olyan ágazatokba lépjenek 
át, amelyekben munkahelyeket teremtenek;

4. sürgeti az innovatív ágazatok és új technológiák ösztönzésére irányuló összes intézkedés 
alkalmazását, így például az adócsökkentést, az adminisztratív terhek csökkentését és a 
túlzott szabályozás mérséklését a növekedés és az új munkahelyek teremtése érdekében;

5. úgy véli, hogy tekintettel a feltörekvő országok és az EU termelékenysége közötti 
különbség csökkenésére, az EU-nak keményebben kell dolgoznia versenyelőnyének 
növelésén,  úgy véli, hogy a fenntartható uniós iparra irányuló, új hosszú távú stratégia az 
EU 2020 stratégia szükséges alkotóeleme,  és hogy ennek azokra a csúcsiparágakra kell 
összpontosítania, amelyek a globális színtéren is versenyképesek lehetnek, és innovatív 
technológiai megoldások mellett törnek lándzsát az energiaellátás és a CO2-kibocsátás 
csökkentése területén; a foglalkoztatás alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő megfelelő elmozdulását kell elérnie, a tudást és a kreativitást kell az emberek, 
vállalatok és régiók legfőbb forrásává tennie, elő kell mozdítania a szociális 
piacgazdaságot, valamint tevékenyen támogatnia kell az új területekre irányuló 
innovációt, beruházást, szakképzést, az egész életen át tartó tanulást, a tudás és 
képességek átadását és a minőségi munkahelyteremtést, különösen a fiatalok ezen új 
területekre való bejutásának biztosításával; az uniós vállalatok és különösen a kkv-k 
nemzetközivé válásának fellendítése szintén kulcsfontosságú lesz versenyképességünk és 
potenciális növekedésünk erősítése szempontjából a globalizálódott világban;
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6. sürgeti, hogy mozdítsák elő a foglalkoztatás alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé történő megfelelő elmozdulását, a tudást és a kreativitást tegyék az emberek, 
vállalatok és régiók legfőbb forrásává, valamint tevékenyen támogassák az olyan új 
területekre irányuló innovációt, beruházást és munkahelyteremtést, ahol az erős 
nemzetközi versennyel megfelelő beruházások, valamint a kompetenciák és erőforrások 
megosztott felhasználása útján kell szembenézni;

7. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy tisztességesen megfizetett szakmai 
gyakorlatokkal és minőségi szakmai képzéssel ösztönözzék a fiatalok munkaerőpiacra 
való bejutását;

8. sürgeti, hogy az ipart vonják be az ökoinnovációba, hogy növeljék foglalkoztatási 
potenciálját; megjegyzi, hogy a vállalkozók tájékoztatása új üzleti lehetőségek 
bemutatásával alapvető fontosságú az erőforrás-hatékony gazdaság és a fenntartható ipar 
létrehozását célzó stratégia sikere szempontjából;

9. szükségesnek tartja életkortól és képességtől függetlenül az összes munkavállaló számára 
a kompetenciák fejlesztését az átképzés, valamint az új munkahelyek szakképzettségek 
iránti igényeinek előrejelzése céljából, ez különösen fontos lesz a munkanélküliség és 
különösen a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére irányuló stratégiaként, amely a 
válság miatt az eddigi legmagasabb szinten áll az EU-ban; ezt állami és magánforrásokból 
kell finanszírozni, kiegészítve az ESZA hangsúlyainak módosításával, amely az oktatás és 
képzés számára testre szabott megoldásokat nyújt; a számos ágazatban fennálló 
különbségek kezelésére irányuló megújított erőfeszítéseknek ezt a kérdést több területen 
prioritássá kell tenniük, így például az oktatás, a munkaerő-piaci politikák és a 
tudománypolitika terén, valamint szükség lesz az újonnan megjelenő szakképzettségek 
iránti igények nyomon követésére a szociális partnerekkel közösen;

10. úgy véli, hogy „az iparpolitika a globalizáció korában” csak akkor érheti el céljait, ha 
figyelembe veszi a globalizáció egyik következményeként az ipar leépítése miatt jelenleg 
fennálló regionális egyenlőtlenségeket; hangsúlyozza e célból az EU regionális 
politikájának és a strukturális alapoknak a kritikus szerepét;

11. rámutat arra, hogy a vállalati vagy ipari termelési folyamatokban történő változások által 
érintett munkavállalók képzése és élethosszig tartó tanulása szintén új munkahelyeket 
teremt; felhívja az Európai Uniót, hogy a termelő ágazatok átalakulására és 
szerkezetváltására való felkészüléshez dolgozzon ki egy keretrendszert, amely minden 
érintett munkavállaló számára jogokat biztosít a képzésben és az egész életen át tartó 
tanulási rendszerben való részvételre;

12. sürgeti a szakképesítések elismerésének javítását és egyszerűsítését nemcsak az EU-n 
belül, hanem harmadik országok viszonylatában is, hogy az ipar eredményesebben 
elégíthesse ki a szakképzett munkaerő iránti keresletét;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen javaslatokat a szakmaváltás támogatására, 
a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, az ILO tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjének előmozdítására és az EU foglalkoztatási iránymutatásainak az összes 
szakmaváltás-típus egyes szakaszain keresztül nyújtandó biztosítékok meghatározása 
során történő alkalmazására;
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14. felhívja a Bizottságot, hogy teremtse meg a határokon átnyúló kollektív tárgyalások 
kereteit a határokon átnyúló megállapodások érvényesíthetőségéhez való hozzájárulás, 
valamint a munkaszervezéssel, a képzéssel és a foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos 
kihívások kezelése érdekében;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább az integrált megközelítést, amely egyesít 
minden szakpolitikát, amelynek hatása van az iparra és különösen az EU iparán belüli 
munkahelyteremtésre – ezek többek között a fenntarthatósági, a regionális politikák, a 
szociálpolitikák, az oktatás-, kereskedelem-, verseny- és a makrogazdasági politikák;

16. úgy véli, hogy az Unió gazdasági, társadalmi és ökológiai jövője szempontjából döntő, 
hogy a fiatalokban tudatosítsák, hogy mennyire magas szintű szakmai és általános 
képzettségre van szükség a későbbi iparbeli foglalkoztatásukhoz.
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