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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az erős, versenyképes, fenntartható és diverzifikált európai ipari bázis 
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges lehető legjobb környezet megteremtésekor, 
illetve a termelési ágazatok fokozottabb energia- és erőforrás-hatékonyság felé történő 
átmenetének támogatásakor tisztességes foglalkoztatást és társadalmi kohéziót is 
biztosítani kell; 

2. felszólít az európai ipari munkaerőbe történő befektetésbe, nagy hangsúlyt fektetve az 
ágazati szociális párbeszédre a globalizációval, valamint az erőforrás- és energiahatékony 
gazdaság előtérbe helyezésével együtt járó szerkezeti változások kezelése érdekében;

3. úgy véli, hogy a fenntartható uniós iparra irányuló, új hosszú távú stratégiának a 
foglalkoztatás alacsony szén-dioxid-kibocsátású iparágak felé történő megfelelő 
elmozdulását kell elérnie, amely a tudást és a kreativitást teszi az emberek, vállalatok és 
régiók legfőbb forrásává, valamint tevékenyen támogatja az új területekre irányuló 
innovációt, beruházást és munkahelyteremtést;

4. szükségesnek tartja az összes munkavállaló számára a kompetenciák fejlesztését az 
átképzés és az új munkahelyek szakképzettségek iránti igényeinek előrejelzése céljából. 
Ezt állami és magánforrásokból kell finanszírozni, kiegészítve az ESZA hangsúlyainak az 
oktatás és képzés számára testre szabott megoldásokat nyújtó módosításával; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen javaslatokat a szakmaváltás támogatására, 
a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, az ILO tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjének előmozdítására és az EU foglalkoztatási iránymutatásainak az összes 
szakmaváltás-típus egyes szakaszain keresztül nyújtandó biztosítékok meghatározása 
során történő alkalmazására; 

6. felhívja különösen a Bizottságot, hogy teremtse meg a határokon átnyúló kollektív 
tárgyalások jogi kereteit a határokon átnyúló megállapodások érvényesíthetőségének 
biztosítása, valamint a munkaszervezéssel, a foglalkoztatási feltételekkel és a képzéssel 
kapcsolatos kihívások kezelése érdekében.


