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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. salută planul de acțiune pentru industria autovehiculelor și ia act de importanța strategică a 
industriei autovehiculelor pentru economia europeană, care numără circa 12 milioane de 
locuri de muncă directe și indirecte;

2. solicită depunerea unor eforturi intensificate pentru punerea în aplicare a obiectivelor UE 
2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii prin promovarea unei 
industrii europene mai puternice; 

3. sprijină ferm acțiunile propuse în cadrul celui de-al patrulea pilon al planului de acțiune; 
își repetă apelul pentru redactarea unui act legislativ privind informarea și consultarea 
lucrătorilor, precum și privind anticiparea și gestionarea restructurărilor;

4. sprijină crearea unui Consiliu european al competențelor în domeniul autovehiculelor, 
care să reunească organizații naționale și parteneri sociali pentru a promova dezvoltarea 
competențelor și a ocupării forței de muncă în sectorul autovehiculelor;

5. încurajează statele membre să adopte planuri naționale privind locurile de muncă în 
contextul semestrului european, ținând seama de nevoile specifice privind competențele 
ale sectorului industrial în general și ale sectorului autovehiculelor în special;

6. subliniază nevoia de a utiliza EURES chiar mai bine și, în acest context, sprijină folosirea 
EURES nu doar ca modalitate de consiliere a lucrătorilor și a celor care caută locuri de 
muncă cu privire la dreptul lor de liberă circulație, ci ș ca instrument privind piața muncii, 
cu un accent specific pe plasarea forței de muncă;

7. susține crearea unor centre de informare pentru lucrătorii detașați și migranți pentru a 
facilita libera circulație a lucrătorilor între statele membre, precum și în situații 
transfrontaliere, în folosul lucrătorilor și al industriei automobilelor;

8. solicită ca Fondul social european să fie folosit pentru reformarea și reconversia 
profesională a lucrătorilor și ca Fondul european de ajustare la globalizare să fie folosit în 
caz de închidere a fabricilor și de reducere semnificativă a personalului;


