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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. счита, че държавите членки, които са демонстрирали най-голяма устойчивост 
спрямо икономическата криза, са дали приоритет на стабилния социален диалог, 
както и на някои видове инвестиции; счита, че тези приоритети следва да бъдат 
разгледани и да послужат като насока при повторното индустриализиране на 
Европа на базата на една силна, конкурентоспособна, устойчива и разнообразна 
основа;

2. препоръчва да се инвестира в човешкия капитал, както и да се насърчи 
образованието и професионалното обучение, с цел да може да се разпознава и да се 
отговори на необходимостта от квалифицирана работна ръка на индустрията, 
ориентирана към новите технологии, зелената икономика и енергийната 
ефективност;

3. подчертава значението на секторния социален диалог, с цел преориентиране на 
европейската индустрия, като се насърчава развитието на корпоративната социална 
отговорност, както и на социалния знак, основан на базата на общи критерии, който 
има за цел да приобщи служителите към бъдещето на предприятието, в което 
работят, и да позволи развитието на гъвкава сигурност;

4. припомня необходимостта да се предприемат мерки, насърчаващи създаването и 
подкрепата на иновативните промишлени сектори, чрез улесняване на достъпа на 
малките и средните предприятия до финансиране, намаляване на данъчната и 
бюрократичната тежест и използване на предоставените от цифровия единен пазар 
възможности;

5. счита, че създаването на единен европейски патент би позволило на водещите 
европейски индустрии да бъдат по-конкурентоспособни в световен мащаб и да 
завладеят нови пазари, чрез което да се създадат нови работни места;

6. предлага създаването на информационни центрове, с цел да се повиши 
информираността на предприемачите по отношение на предимствата при запазване 
или преместване на стопанската им дейност в Европа, както и да се насърчи 
използването на Европейския портал за професионална мобилност (EURES), за да 
се използват уменията и познанията на младите европейци, търсещи работа, и да се 
избегнат отклоненията, свързани с прилагането на Директивата за услугите, както и 
увеличаването на социалния дъмпинг.


