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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος 
που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

Α. επισημαίνοντας τις αδιάκοπες αναδιαρθρώσεις του τομέα, οι οποίες εν μέρει οφείλονται 
σε μια διαχείριση που επιδιώκει κυρίως τα περιθώρια κέρδους εις βάρος των επενδύσεων 
και των μισθών, έχουν περιορίσει τις θέσεις απασχόλησης από το ένα εκατομμύριο το 
1970 σε 369.000 το 2012, ερημώνοντας ολόκληρες περιοχές απασχόλησης·

1. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη φιλοδοξίας της ευρωπαϊκής δράσης στον 
τομέα της χαλυβουργίας· απευθύνει έκκληση για την επεξεργασία στρατηγικής η οποία θα 
στηρίζεται σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των πολιτικών 
απασχόλησης και κατάρτισης·

2. ζητεί την αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για την 
προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, της απασχόλησης και της κατάρτισης, 
ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στην διαχείριση και 
την λήψη των αποφάσεων και παρέχοντας την δυνατότητα δημοσίων εξαγορών σε 
περίπτωση σοβαρής κρίσης·

3. ενστερνίζεται την υποχρέωση συνεχούς κοινωνικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων· ζητεί την δημιουργία φιλόδοξου ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με την 
ενημέρωση και την διαβούλευση με τους εργαζομένους, καθώς και την εκχώρηση 
δικαιωμάτων και εκτεταμένων αρμοδιοτήτων στις επιτροπές επιχειρήσεων·

4. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των ευρωπαϊκών ενισχύσεων για την κατάρτιση και 
την απασχόληση στις διαδικασίες της βιομηχανικής εξέλιξης ζητεί την διατήρησή τους 
καθώς και τον έλεγχο της χρησιμοποίησής τους·

5. ζητεί να ληφθεί υπόψη ο επίπονος χαρακτήρας των επαγγελμάτων της χαλυβουργίας κατά 
την χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, καθώς και στα έγγραφα προσανατολισμού σχετικά με τις συντάξεις.


