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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει επιδοκιμασία για το σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία και 
επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας για την ευρωπαϊκή 
οικονομία, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 12 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις 
απασχόλησης·

2. ζητεί να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη μέσω της προαγωγής μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

3. υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις δράσεις που προτείνονται στον τέταρτο πυλώνα του 
σχεδίου δράσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για θέσπιση νομικής πράξης σχετικά με 
την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους, την πρόβλεψη και τη 
διαχείριση των αναδιαρθρώσεων·

4. υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου δεξιοτήτων της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, που θα φέρει σε επαφή τους εθνικούς οργανισμούς και τους 
κοινωνικούς εταίρους, ούτως ώστε να προαχθούν η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η 
απασχόληση στην αυτοκινητοβιομηχανία·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν Εθνικά Σχέδια Απασχόλησης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες σε δεξιότητες του 
βιομηχανικού τομέα γενικότερα και της αυτοκινητοβιομηχανίας ειδικότερα·

6. τονίζει την ανάγκη για ακόμη καλύτερη χρήση του συστήματος EURES και, εν 
προκειμένω, υποστηρίζει τη χρήση του EURES, όχι μόνο ως μέσου παροχής συμβουλών 
στους εργαζόμενους και στα άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με το δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και ως μέσου της αγοράς εργασίας με ειδική εστίαση 
στην εύρεση εργασίας·

7. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας κέντρων πληροφόρησης για τους αποσπασμένους και 
διακινούμενους εργαζόμενους, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σε διασυνοριακό επίπεδο, προς 
όφελος των εργαζομένων και της αυτοκινητοβιομηχανίας·

8. ζητεί να χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την επανεκπαίδευση και 
την αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στις περιπτώσεις κλεισίματος ή σημαντικής 
συρρίκνωσης μονάδων.


