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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că, în demersul de creare a celui mai adecvat mediu pentru a menține și a 
dezvolta o bază industrială puternică, competitivă, durabilă și diversificată în Europa și de 
sprijinire a tranziției sectoarelor de producție către o mai mare eficiență energetică și de 
utilizare a resurselor, este totodată necesar să se asigure locuri de muncă decente și 
coeziune socială; 

2. solicită să se investească în forța de muncă din sectorul industriei europene, punând 
accentul în mod deosebit pe dialogul social sectorial, pentru a gestiona schimbările 
structurale cauzate de globalizare și să se promoveze o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și al consumului de energie;

3. consideră că o nouă strategie pe termen lung pentru o industrie sustenabilă a UE ar trebui să 
poată realiza un transfer echitabil în ocuparea forței de muncă în favoarea sectoarelor 
industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon, să facă din cunoaștere și creativitate 
principalele resurse ale oamenilor, întreprinderilor și regiunilor și să sprijine în mod activ 
inovarea, investițiile și crearea de locuri de muncă în noi domenii;

4. consideră că este necesar să se consolideze competențele tuturor lucrătorilor cu scopul de a 
asigura recalificarea și a anticipa competențele necesare pentru noi locuri de muncă. Acest 
obiectiv ar trebui finanțat din surse publice și private și ar trebui să se asocieze cu o 
redefinire a priorităților FSE, oferind soluții personalizate pentru educație și formare; 

5. îndeamnă Comisia să adopte inițiativa de a propune sprijinirea tranziției profesionale, de a 
reduce inegalitățile sociale, de a promova Agenda OIM privind munca decentă și de a folosi 
orientările UE privind ocuparea forței de muncă pentru a specifica garanțiile care urmează a 
fi oferite pe durata de desfășurare a fiecărui tip de tranziție profesională; 

6. invită, mai ales, Comisia să elaboreze un cadru juridic pentru negocierile transfrontaliere 
colective, cu scopul de a asigura caracterul executoriu al acordurilor transfrontaliere și de a 
aborda provocările referitoare la organizarea muncii, la condițiile de muncă și la formare.


