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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. pozdravlja akcijski načrt za avtomobilsko industrijo in ugotavlja, da je avtomobilska 
industrija za evropsko gospodarstvo strateškega pomena, saj je z njo neposredno in 
posredno povezanih 12 milijonov delovnih mest;

2. poziva k okrepitvi prizadevanj za izvajanje ciljev EU 2020 v zvezi s pametno, trajnostno 
in vključujočo rastjo, in sicer s spodbujanjem močnejše evropske industrije;

3. močno podpira ukrepe, predlagane v okviru četrtega stebra akcijskega načrta; ponovno 
poziva k sprejetju pravnega akta o obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi ter o 
predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja;

4. podpira vzpostavitev evropskega sveta za spretnosti delavcev v avtomobilski industriji, ki 
bo nacionalne organizacije in socialne partnerje združil v prizadevanjih za spodbujanje 
strokovnega usposabljanja in zaposlovanja v avtomobilskem sektorju;

5. spodbuja države članice, naj ob upoštevanju potreb po posebnih spretnostih, ki jih ima 
industrijski sektor na splošno, še zlasti pa avtomobilski sektor, v okviru evropskega 
semestra sprejmejo nacionalne načrte za delovna mesta;

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti portal EURES in v zvezi s tem podpira uporabo 
portala EURES, ne samo kot sredstvo obveščanja delavcev in iskalcev zaposlitve o njihovi 
pravici do prostega gibanja, ampak tudi kot orodje trga dela, s posebnim poudarkom na 
posredovanju zaposlitev;

7. zagovarja vzpostavitev informacijskih centrov za napotene delavce in delavce migrante za 
olajšanje prostega gibanja delavcev med državami članicami kot tudi za čezmejne 
primere, kar bo koristilo tako delavcem kot tudi avtomobilski industriji;

8. poziva, da se za preusposabljanje in prekvalificiranje delavcev uporabi Evropski socialni 
sklad, v primeru zaprtja obratov ali znatnega zmanjšanja proizvodnje pa Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji.


