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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je poleg ustvarjanja najboljših razmer za ohranjanje in razvoj močne, 
konkurenčne, trajne in raznolike industrijske osnove v Evropi ter podpore prehajanju 
proizvodnih sektorjev na proizvodnjo, ki bo energetsko učinkovitejša in varčnejša z viri, 
potrebna zagotovitev ustreznega zaposlovanja in socialne kohezije;

2. meni, da je treba ohraniti in okrepiti položaj Evrope na svetovnem industrijskem 
prizorišču, še posebej, ker iz naložbenih obveznosti EU izhajajo nove industrijske 
priložnosti, npr. na področju podnebnih sprememb in energije, s čimer se bodo odprle 
zaposlitvene priložnosti za visokokvalificirane delavce;

3. poziva k obnovljenim naložbam v evropsko industrijsko delovno silo, pri čemer močno 
poudarja socialni dialog na sektorski ravni za upravljanje strukturnih sprememb, ki jih je 
povzročila globalizacija, ter spodbujanje gospodarstva, ki bo varčno z viri in energetsko 
učinkovito; spodbuja socialne partnerje, naj se v sektorjih, v katerih zaposlenost upada, 
zgodaj soočijo z izzivi in v prehodnem obdobju podprejo tako posamezne delavce kot sam 
sektor; poudarja pomen prehodne varnosti prek delujočih sistemov socialne varnosti, saj 
lahko olajša odločitev posameznikov za prehod v sektorje, kjer nastajajo delovna mesta;

4. poziva k vsem ukrepom za spodbujanje inovativnih industrijskih panog in novih 
tehnologij, kot so znižanje davkov, zmanjšanje upravne obremenitve in omejitev pretirane 
regulacije, da bi spodbudili rast in ustvarili nova delovna mesta;

5. glede na zmanjševanje razlik v produktivnosti z državami v vzponu meni, da bi si morala 
EU močneje prizadevati za povečevanje svojih konkurenčnih prednosti, da je nova 
dolgoročna strategija za trajnostno industrijo EU nujna sestavina strategije EU 2020,
da se mora osredotočiti na najsodobnejše industrijske panoge, ki so lahko konkurenčne na 
svetovnem prizorišču in razvijajo inovativne tehnološke rešitve na področju oskrbe z 
energijo in zmanjšanja emisij CO2, da bi morala doseči pravičen premik k uveljavljanju 
industrije z nizkimi emisijami CO2, pri čemer bosta znanje in ustvarjalnost glavni vir za 
ljudi, podjetja in regije, spodbujanje socialne tržne ekonomije ter dejavno podpiranje 
inovacij, naložb, poklicnega izobraževanja, vseživljenjskega učenja, prenosa znanja in 
spretnosti ter ustvarjanje kakovostnih delovnih mest na novih področjih, zlasti z 
omogočanjem dostopa do teh področij, ter da bi internacionalizacija podjetij EU in zlasti 
njenih malih in srednjih podjetij bila lahko bistvena za krepitev naše konkurenčnosti in 
potencialne rasti v globaliziranem svetu; 

6. vztraja, da bi bilo treba doseči pravičen premik k uveljavljanju industrije z nizkimi 
emisijami CO2, pri čemer bosta znanje in ustvarjalnost glavni vir za ljudi, družbe in regije, 
ter dejavno podpirati inovacije, naložbe in ustvarjanje delovnih mest na novih področjih, 
kjer se je treba soočiti z močno mednarodno konkurenco z ustreznimi naložbami ter 
zbiranjem sposobnosti in virov;

7. poudarja, da je treba spodbujati dostop mladih do trga dela, in sicer prek pošteno plačane 
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prakse in kakovostnega pripravništva;

8. poziva, naj bo industrija vključena v ekološke inovacije, da bi spodbudili njen potencial za 
zaposlovanje; v zvezi s tem opozarja, da je obveščanje podjetnikov s predstavljanjem 
novih poslovnih priložnosti odločilno za uspešnost strategije, namenjene razvoju 
gospodarstva, ki bo učinkovito uporabljalo vire, in trajnostnih panog;

9. meni, da je treba izpopolnjevati sposobnosti vseh delavcev, ne glede na njihovo starost in 
zmožnosti, da bi zagotovili preusposabljanje in predvideli povpraševanje po spretnostih za 
nova delovna mesta, kar bo posebej pomembna strategija za zmanjšanje brezposelnosti, 
zlasti med mladimi, ki je zaradi krize dosegla najvišjo raven v EU; to je treba financirati iz 
javnih in zasebnih sredstev, pri tem pa se osredotočiti na Evropski socialni sklad, ki bi 
zagotavljal prilagojene rešitve na področju izobraževanja in usposabljanja; z obnovljenimi 
prizadevanji za obravnavanje vrzeli v usposobljenosti v številnih industrijskih panogah bi 
morali temu nameniti prednost na številnih področjih politik, kot so izobraževanje, 
politike trga dela in znanstvena politika, zato je treba spremljati naraščajočo potrebo po 
sodelovanju s socialnimi partnerji;

10. meni, da lahko „industrijska politika za dobo globalizacije“ svoje cilje doseže le, če bo 
vključevala razmislek o sedanjih regionalnih razlikah zaradi deindustrializacije, ki je ena 
od posledic globalizacije; zaradi tega poudarja, da imajo evropska regionalna politika in 
strukturni skladi bistveno vlogo;

11. poudarja, da usposabljanje in vseživljenjsko učenje za zaposlene, na katere so vplivale 
spremembe v proizvodnem postopku podjetja ali panoge, tudi ustvarja nova delovna 
mesta; poziva EU, naj razvije okvir za predvidevanje sprememb in prestrukturiranje, zlasti 
proizvodnje, ter tako vsem prizadetim delavcem zagotovi pravico do sodelovanja v 
sistemih usposabljanja in vseživljenjskega učenja;

12. meni, da ni treba samo izboljšati in poenostaviti priznavanje poklicnih kvalifikacij znotraj 
EU, ampak tudi iz tretjih držav, kar bi industriji omogočilo, da učinkoviteje izpolnjuje 
svoje potrebe po kvalificiranih delavcih;

13. poziva Komisijo, naj prevzame pobudo pri oblikovanju predloga za spodbujanje 
poklicnega prehajanja, zmanjšanje socialnih neenakosti, spodbujanje agende za dostojno 
delo Mednarodne organizacije dela ter naj uporabi smernice zaposlovanja EU za 
določanje jamstev, ki jih je treba zagotoviti v celotnem življenjskem ciklu posamezne 
vrste poklicnega prehajanja;

14. poziva Komisijo, naj oblikuje okvir za čezmejno kolektivno pogajanje, da bi zagotovila 
uveljavljanje čezmejnih sporazumov in se soočila z izzivi na področju organizacije dela, 
usposabljanja ter dela in pogojev zaposlovanja;

15. poziva Komisijo, naj nadalje razvija enoten pristop, pri čemer naj združi vse politike, ki 
vplivajo na industrijo, zlasti na ustvarjanje delovnih mest v teh panogah EU, to so med 
drugim trajnost, regionalne politike, socialne politike, izobraževanje, trgovina, konkurenca 
in makroekonomske politike;

16. meni, da je za gospodarsko, družbeno in okoljsko prihodnost Unije odločilno, da se mladi 
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zavedajo, da sta specializirana in splošna izobrazba nujni za njihovo kasnejšo zaposlitev v 
industrijskih panogah visoke ravni;
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