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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства плана за действие за автомобилната промишленост и отбелязва 
стратегическото значение на автомобилната промишленост за европейската 
икономика, представляваща около 12 милиона преки и непреки работни места;

2. призовава за полагане на повече усилия в посока осъществяване на целите на ЕС за 
2020 г. за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез стимулирането на 
една по-силна промишленост в Европа;

3. твърдо подкрепя действията, предложени в рамките на четвъртия стълб на плана за 
действие; повтаря призива си за законодателен акт относно информирането на 
работниците и провеждането на консултации с тях, прогнозирането и управлението 
на преструктурирането;

4. подкрепя създаването на „Европейски съвет по автомобилните умения“, 
обединяващ национални организации и социални партньори с цел насърчаване 
развитието на умения и заетостта в автомобилния отрасъл;

5. насърчава държавите членки да приемат национални планове за създаване на 
работни места в контекста на европейския семестър, като вземат предвид 
специфичните нужди от умения на промишления отрасъл като цяло, и по-специално 
на автомобилния отрасъл;

6. подчертава необходимостта от още по-пълноценно ползване на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES), и в тази връзка подкрепя EURES не само 
като средство за предоставяне на съвети на работниците и на лицата, търсещите 
работа, по отношение на тяхното право на свободно движение, но и като 
инструмент на пазара на труда, поставящ специален акцент върху намирането на 
работа;

7. се застъпва за създаването на информационни центрове за командированите 
работници и работниците мигранти с цел улесняване на свободното движение на 
работници между държавите членки, както и при трансгранични ситуации, в полза 
на работниците и на автомобилната промишленост;

8. призовава за използване на Европейския социален фонд за преквалификация на 
работниците и придобиването на нови умения и за използването на Европейския 
фонд за приспособяване към глобализацията в случаи на закриването на заводи и 
значително намаляване на тяхната дейност.


