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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:

1. счита, че в хода на създаването на най-добрата атмосфера  за поддържане и 
развитие на силна, конкурентоспособна, устойчива и разнообразна промишлена 
база в Европа и при подкрепянето на прехода на производствените сектори към по-
голяма енергийна и ресурсна ефективност е необходимо, също така, да се осигурят 
достойни условия на работа и социално сближаване; 

2. призовава за инвестиции в работната сила от сферата на промишлеността, като се 
постави силен акцент върху секторния социален диалог, като начин за справяне със 
структурните промени, предизвикани от глобализацията, и върху насърчаването на 
енергийно и ресурсно ефективна икономика;

3. счита, че една нова дългосрочна стратегия за устойчива промишленост в ЕС следва 
да постигне справедливо разместване в сферата на заетостта в посока към 
нисковъглеродните индустрии, следва да превърне знанието и творчеството в 
основен ресурс за хората, дружествата и регионите и активно да подкрепя 
нововъведенията, инвестициите и откриването на работни места в нови области; 

4. счита за необходимо да се повиши компетентността на всички работници, за да се 
осигури преквалификация и да се изпревари търсенето на умения, необходими за 
новите работни места. Този процес следва да се финансира чрез публични и частни 
средства и следва да бъде съчетан с пренасочване на ЕСФ с оглед предоставяне на 
конкретни решения за образованието и обучението; 

5. призовава Комисията да поеме инициативата и да предложи подкрепа за 
професионален преход, да намали социалните неравенства, да насърчи програмата 
за достоен труд на МОТ и да използва насоките на ЕС за заетостта, за да определи 
гаранциите, които следва да бъдат осигурени през целия период на всеки вид 
професионален преход; 

6. призовава по-специално Комисията да създаде правна рамка за трансгранично 
колективно договаряне, за да се осигури въвеждането в сила на трансгранични 
споразумения и за да се посрещнат предизвикателствата, свързани с организацията 
на работа, условията на наемане и обучението;


