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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че непрестанните преструктурирания в отрасъла, отчасти 
свързани с управление, отдаващо предпочитание на търсенето на по-големи 
маржове за сметка на инвестициите и възнагражденията, сведоха броя на заетите от 
един милион през 1970 г. на 369000 през 2012 г., опустошавайки цели райони на 
заетост;

1. изразява своята загриженост във връзка с липсата на амбиция в европейския план за 
действие за стоманодобивната промишленост; призовава за изготвянето на 
стратегия, която се опира на всички инструменти на Европейския съюз, в т.ч. 
политиките за заетостта и за обучението;

2. изисква преразглеждане на правилата относно държавните помощи, при което да се 
отдаде предпочитание на производствените инвестиции, заетостта и обучението, да 
се насърчи участието на представителите на служителите в управлението и 
вземането на решения и да се даде възможност за превръщането в публична 
собственост в случай на тежка криза;

3. поема задължението за постоянен социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с работниците, както и отреждането на права и 
разширени правомощия на работническите съвети;

4. подчертава важността на европейското подпомагане за професионалното обучение 
и заетостта в процесите на индустриални промени; изисква неговото продължаване 
и контрол върху използването му;

5. изисква да се отчете трудността на професиите в стоманодобивна промишленост 
при определянето на нова европейска стратегия за здравословни и безопасни 
условия на труд, както и в ръководствата относно пенсиите.


