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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a gépjárműiparra vonatkozó cselekvési tervet, és rámutat, hogy a gépjárműipar –
mintegy 12 millió közvetlen, illetve közvetett munkahellyel – stratégiai jelentőséggel bír 
az európai gazdaság szempontjából;

2. fokozott erőfeszítéseket sürget az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek végrehajtása érdekében, az európai ipar 
megerősödésének előmozdításán keresztül;

3. határozottan kiáll a cselekvési terv negyedik pillérében javasolt fellépések mellett; 
ismételten kéri, hogy szülessen jogi aktus a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük 
folytatott konzultációról, valamint a szerkezetátalakítás előrejelzéséről és kezeléséről;

4. támogatja az európai gépjárműipari képzési tanács létrehozását, amely összefogja a 
nemzeti szervezeteket és a szociális partnereket a gépjárműipari ágazaton belüli 
készségfejlesztés és foglalkoztatás előmozdítása céljából;

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy az európai szemeszter keretében fogadjanak el nemzeti 
munkaterveket, figyelembe véve, hogy mely egyedi készségekre van szüksége általában 
véve az iparnak, és konkrétan a gépjárműiparnak;

6. hangsúlyozza, hogy még jobban ki kell használni az EURES-t, és ezzel összefüggésben 
támogatja, hogy az EURES-t ne csak a munkavállalók és álláskeresők szabad mozgáshoz 
való jogával kapcsolatos tanácsadás eszközeként, hanem kiemelten munkaközvetítést 
célzó munkaerő-piaci eszközként is használják;

7. támogatja, hogy a munkavállalók és az autóipar javára, a munkavállalók tagállamok 
közötti és határokon átnyúló szabad mozgásának elősegítése érdekében jöjjenek létre 
tájékoztatási irodák a kiküldött és migráns munkavállalók számára;

8. szorgalmazza, hogy az Európai Szociális Alapot használják fel a munkavállalók 
átképzéséhez és továbbképzéséhez, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 
pedig vegyék igénybe az üzembezárások és jelentős leépítések esetén.


