
PA\837809EL.doc PE452.621v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2010/2095(INI)

4.11.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
(2010/2095(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Olle Ludvigsson



PE452.621v01-00 2/3 PA\837809EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\837809EL.doc 3/3 PE452.621v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι κατά τη δημιουργία βέλτιστου περιβάλλοντος για τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής, βιώσιμης και διαφοροποιημένης βιομηχανικής 
βάσης στην Ευρώπη, καθώς και κατά τη στήριξη της μετάβασης των τομέων μεταποίησης 
σε μια πιο αποδοτική χρησιμοποίηση της ενέργειας και των πόρων, είναι επίσης 
απαραίτητη η εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και κοινωνικής συνοχής·

2. ζητεί να γίνουν επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό του τομέα της βιομηχανίας στην 
Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομεακό κοινωνικό διάλογο, για τη διαχείριση των
διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση, και την 
προώθηση αποδοτικής από πλευράς πόρων και ενέργειας οικονομίας·

3. θεωρεί ότι η νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια βιώσιμη βιομηχανία της ΕΕ πρέπει 
να επιτύχει τη δίκαιη μετατόπιση της απασχόλησης σε βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, να καταστήσει τις γνώσεις και τη δημιουργικότητα ως τον κύριο πόρο των 
ανθρώπων, των εταιρειών και των περιφερειών, καθώς και να στηρίξει ενεργώς την 
καινοτομία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς·

4. θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επανεκπαίδευση και η πρόβλεψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για 
νέες θέσεις εργασίας· τούτο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες καθώς και να συνδυασθεί με την εκ νέου εστίαση των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις για την 
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει στήριξη για την 
επαγγελματική μετάβαση, να μετριάσει τις κοινωνικές ανισότητες, να προωθήσει την 
ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση, προκειμένου να καθοριστούν οι εγγυήσεις που 
πρέπει να παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε είδους επαγγελματικής 
μετάβασης·

6. καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για τις διασυνοριακές 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής
των διασυνοριακών συμφωνιών και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις όσον αφορά την 
οργάνωση της εργασίας, τους όρους απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση.


