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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je poleg ustvarjanja najboljših razmer za ohranjanje in razvoj močne, 
konkurenčne, trajne in raznolike industrijske osnove v Evropi ter podpore prehajanju 
proizvodnih sektorjev na proizvodnjo, ki bo energetsko učinkovitejša in varčnejša z viri, 
prav tako potrebna zagotovitev ustreznega zaposlovanja in socialne kohezije; 

2. poziva k naložbam v evropsko industrijsko delovno silo, pri čemer močno poudarja 
socialni dialog na sektorski ravni za upravljanje strukturnih sprememb, ki jih je povzročila 
globalizacija, ter spodbujanje gospodarstva, ki bo varčno z viri in energetsko učinkovito;

3. meni, da bi morala nova dolgoročna strategija za trajnostno industrijo EU doseči pravičen 
premik k uveljavljanju industrije z nizkimi emisijami ogljika, pri čemer bosta znanje in 
ustvarjalnost glavni vir za ljudi, podjetja in regije ter dejavno podpiranje inovacij, naložb 
in ustvarjanje delovnih mest na novih področjih;

4. meni, da je treba izpopolnjevati sposobnosti vseh delavcev, da bi zagotovili 
preusposabljanje in predvideli povpraševanje po spretnostih za nova delovna mesta. To je 
treba financirati iz javnih in zasebnih sredstev, pri tem pa se osredotočiti na Evropski 
socialni sklad, ki bi zagotavljal prilagojene rešitve na področju izobraževanja in 
usposabljanja; 

5. poziva Komisijo, naj prevzame pobudo pri oblikovanju predloga za spodbujanje 
poklicnega prehajanja, zmanjšanje socialnih neenakosti, spodbujanje agende za dostojno 
delo Mednarodne organizacije dela ter naj uporabi smernice zaposlovanja EU za 
določanje jamstev, ki jih je treba zagotoviti v celotnem življenjskem ciklu posamezne 
vrste poklicnega prehajanja; 

6. zlasti poziva Komisijo, naj oblikuje pravni okvir za čezmejno kolektivno pogajanje, da 
zagotovi uveljavljanje čezmejnih sporazumov in naj se sooči z izzivi glede organizacije 
dela, pogojev zaposlovanja in usposabljanja.


