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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad, kuriant geriausią aplinką tam, kad būtų išlaikytas ir plėtojamas tvirtas, 
konkurencingas, tvarus ir įvairialypis Europos pramonės pagrindas bei remiamas 
pramonės sektorių perėjimas prie energijos vartojimo ir išteklių naudojimo didesnio 
efektyvumo, reikia užtikrinti ir deramą užimtumą bei socialinę sanglaudą; 

2. ragina investuoti į Europos darbo jėgą daug dėmesio skiriant sektorių ir socialiniam 
dialogui, kad būtų galima valdyti struktūrinius pokyčius, kuriuos sukelia globalizacija ir 
išteklių bei energijos naudojimo požiūriu veiksmingos ekonomikos skatinimas;

3. mano, kad laikantis naujos ilgalaikės tvariai ES pramonei skiriamos strategijos turėtų būti 
teisingai pereita prie užimtumo mažai anglies dioksido išskiriančiuose pramonės 
sektoriuose, žinios ir kūrybingumas turėtų tapti pagrindiniais žmonių, įmonių ir regionų 
ištekliais ir turėtų būti aktyviai remiamos naujovės, investicijos ir darbo vietų kūrimas 
naujose srityse;

4. mano, kad būtina gerinti visų darbuotojų gebėjimus siekiant užtikrinti perkvalifikavimą ir 
iš anksto numatyti naujoms darbo vietoms reikalingus įgūdžius; tai turėtų būti 
finansuojama iš viešųjų ir privačiųjų lėšų bei derinama su Europos socialinio fondo
sutelkimu, randant švietimui ir mokymui pritaikytus sprendimus; 

5. ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir siūlyti paramą profesinės veiklos keitimui, siekiant 
sumažinti socialinius skirtumus, skatinti laikytis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
padoraus darbo darbotvarkės ir naudotis ES užimtumo gairėmis siekiant nustatyti, kokias 
kiekvienos rūšies profesinės veiklos keitimo garantijas reikėtų suteikti per visą gyvenimo 
ciklą; 

6. ypač ragina Komisiją sukurti tarpvalstybinio kolektyvinių sutarčių sudarymo teisinę 
sistemą siekiant užtikrinti galimybes įgyvendinti tarpvalstybinius susitarimus ir išspręsti 
problemas, susijusias su darbo organizavimu, darbo sąlygomis ir mokymu.


