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SUGESTII

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

1. consideră că, în demersul de creare a celui mai adecvat mediu pentru a menține și a 
dezvolta o bază industrială puternică, competitivă, durabilă și diversificată în Europa și de 
sprijinire a tranziției sectoarelor de producție către o mai mare eficiență energetică și de 
utilizare a resurselor, este necesar să se asigure locuri de muncă decente și coeziune socială;

2. crede că este necesar să se mențină și să se consolideze poziția Europei pe harta industrială 
mondială, având în vedere mai ales apariția unor noi ocazii favorabile în acest domeniu ca 
urmare a angajamentelor UE de a investi în sectoare precum combaterea schimbărilor 
climatice și energia, care vor crea locuri de muncă în domenii de înaltă calificare;

3. solicită să se investească din nou în forța de muncă din sectorul industriei europene, 
punându-se accentul în mod deosebit pe dialogul social sectorial, pentru a gestiona 
schimbările structurale cauzate de globalizare și să se promoveze o economie eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și al consumului de energie; încurajează partenerii 
sociali din sectoarele în care ocuparea forței de muncă este în scădere să rezolve problemele 
în fază incipientă și să sprijine atât lucrătorii, cât și sectoarele aflate în tranziție; subliniază 
importanța asigurării securității tranziției prin intermediul unor sisteme de asigurări sociale 
funcționale, întrucât aceasta poate ajuta lucrătorii să se orienteze spre sectoare în care se 
creează locuri de muncă;

4. solicită să se utilizeze orice măsură menită să stimuleze industriile inovatoare și noile 
tehnologii, precum reducerea impozitelor și a obligațiilor administrative și încetarea 
reglementării excesive pentru a favoriza creșterea și crearea de noi locuri de muncă;

5. consideră că, dat fiind decalajul de productivitate în scădere în raport cu țările emergente, 
UE trebuie să facă mai multe eforturi pentru a-și spori avantajul concurențial, că o nouă 
strategie pe termen lung pentru o industrie sustenabilă a UE este o componentă necesară a 
Strategiei UE 2020, că ar trebui să se axeze pe industriile de vârf care pot fi competitive pe 
scena mondială și să sprijine soluțiile tehnologice inovatoare din domeniul furnizării de 
energie și al reducerii emisiilor de carbon, printre altele, că ar trebui să poată realiza un 
transfer echitabil al ocupării forței de muncă în favoarea sectoarelor industriale cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, să facă din cunoaștere și creativitate principalele resurse ale 
oamenilor, întreprinderilor și regiunilor, să promoveze economia de piață socială și să 
sprijine în mod activ inovarea, investițiile, formarea profesională, învățarea pe tot parcursul 
vieții, transmiterea cunoștințelor și a competențelor și crearea de locuri de muncă de calitate 
în noi domenii, asigurând în special accesul tinerilor la aceste noi domenii, și că stimularea 
internaționalizării întreprinderilor din UE și îndeosebi a IMM-urilor va fi, de asemenea, 
esențială pentru a ne consolida competitivitatea și potențialul de creștere într-o lume 
globalizată;

6. insistă să se încurajeze un transfer echitabil al ocupării forței de muncă în favoarea 
sectoarelor industriale cu emisii scăzute de carbon, să se facă din cunoaștere și creativitate 
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principalele resurse ale oamenilor, întreprinderilor și regiunilor și să se sprijine în mod activ 
inovarea, investițiile și crearea de locuri de muncă în noi domenii în care concurenței 
internaționale puternice trebuie să i se răspundă prin investiții adecvate și prin punerea în 
comun a competențelor și a resurselor;

7. subliniază necesitatea încurajării accesului tinerilor la piața muncii prin intermediul 
stagiilor plătite corect și al unor programe de ucenicie de calitate;

8. solicită implicarea industriei în inovarea ecologică pentru a stimula potențialul acesteia de 
creare de locuri de muncă; observă, în acest sens, că informarea antreprenorilor, prin 
prezentarea unor noi oportunități de afaceri, va fi crucială pentru succesul unei strategii 
menite să dezvolte industrii durabile și economii bazate pe utilizarea eficientă a resurselor;

9. consideră că este necesar să se consolideze competențele tuturor lucrătorilor, indiferent de 
vârstă și de abilități, cu scopul de a asigura recalificarea și de a anticipa competențele 
necesare pentru noi locuri de muncă, aceste măsuri fiind extrem de importante ca strategie 
de reducere a șomajului, îndeosebi a șomajului în rândul tinerilor, care a ajuns la nivelul cel 
mai înalt înregistrat în UE, ca urmare a crizei; acest obiectiv ar trebui finanțat din surse 
publice și private și ar trebui să se asocieze cu o redefinire a priorităților FSE, oferind 
soluții personalizate pentru educație și formare; eforturile reînnoite de a reduce lipsa de 
personal calificat din numeroase sectoare ar trebui să fie o prioritate în mai multe domenii 
de politică, precum educația, piața muncii și știința, și va fi necesar, de asemenea, să se 
monitorizeze noile nevoi în materie de competențe în cooperare cu partenerii sociali;

10. consideră că „politica industrială în era globalizării” își poate atinge obiectivele doar dacă 
include și o reflecție asupra disparităților regionale actuale provocate de dezindustrializare, 
una dintre consecințele globalizării; subliniază, în acest context, rolul crucial al politicii 
regionale a UE și al fondurilor structurale;

11. subliniază că asigurarea formării și a învățării pe tot parcursul vieții pentru lucrătorii 
afectați de modificarea proceselor de producție ale unei întreprinderi sau ale unui sector 
creează, de asemenea, noi locuri de muncă; invită UE să dezvolte un cadru pentru 
anticiparea schimbărilor și restructurărilor, în special la nivelul producției, care să le 
garanteze tuturor lucrătorilor afectați dreptul de a beneficia de sistemele de formare și de 
învățare pe tot parcursul vieții;

12. solicită ameliorarea și simplificarea recunoașterii calificărilor profesionale nu numai în 
interiorul UE, ci și a calificărilor obținute în țări terțe pentru a se putea satisface mai bine 
cererea de lucrători calificați în sectorul industrial;

13. invită Comisia să ia inițiativa de a propune sprijinirea tranziției profesionale, de a reduce 
inegalitățile sociale, de a promova Agenda OIM privind munca decentă și de a folosi 
orientările UE privind ocuparea forței de muncă pentru a specifica garanțiile care urmează 
să fie oferite pe durata de desfășurare a fiecărui tip de tranziție profesională;

14. invită Comisia să elaboreze un cadru juridic pentru negocierile colective transfrontaliere, cu 
scopul de a contribui la asigurarea caracterului executoriu al acordurilor transfrontaliere și 
de a aborda provocările referitoare la organizarea muncii și la condițiile de formare, de 
muncă și de angajare;
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15. invită Comisia să dezvolte în continuare abordarea integrată, grupând toate politicile care 
au un impact asupra industriei și, în special, asupra creării de locuri de muncă în industria 
din UE: sustenabilitatea, politicile regionale, politicile sociale, educația, comerțul, 
concurența și politicile macroeconomice, printre altele;

16. consideră că, pentru viitorul economic, social și ecologic al Uniunii, este decisiv ca tinerii 
să conștientizeze nivelul ridicat de studii specializate și generale necesar în vederea 
angajării lor ulterioare în industrie.
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