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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. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που αντιστάθηκαν πιο αποτελεσματικά στην οικονομική κρίση 
έδωσαν προτεραιότητα στον ισχυρό πολιτικό διάλογο και σε ορισμένων ειδών επενδύσεις· 
έχει την άποψη ότι οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να εξεταστούν και να χρησιμεύσουν 
ως στοιχεία προσανατολισμού για την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης σε στέρεη, 
ανταγωνιστική, βιώσιμη και ποικίλη βάση·

2. συνιστά να γίνουν επενδύσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με προτεραιότητα 
στην επαγγελματική κατάρτιση και την μαθητεία ώστε να προληφθεί η ικανοποίηση των 
αναγκών σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μιας βιομηχανίας προσανατολισμένης προς 
τις νέες τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία και τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας·

3. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον 
αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, προωθώντας την ανάπτυξη της 
κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ενός κοινωνικού σήματος επί τη βάσει κοινών 
κριτηρίων, ώστε οι μισθωτούς να αισθάνονται ότι τους αφορά το μέλλον της επιχείρησης 
στην οποία απασχολούνται και να καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εν ασφαλεία 
ευελιξίας·

4. υπενθυμίζει ότι επείγει η λήψη μέτρων ευνοϊκών για τη δημιουργία και την υποστήριξη 
των καινοτόμων βιομηχανιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας την φορολογική και τη διοικητική επιβάρυνση και 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά· 

5. εκτιμά ότι η ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος θα παρείχε τη δυνατότητα 
στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες αιχμής να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να κατακτήσουν νέες αγορές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης·

6. προτείνει τη δημιουργία κέντρων παροχής πληροφοριών προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον αφορά τα πλεονεκτήματα να διατηρήσουν ή 
να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη και να αξιοποιήσουν την 
χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε να 
χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες των ευρωπαίων νέων που αναζητούν απασχόληση και να
αποφύγουν την αποσταθεροποίηση που συνδέεται με την εφαρμογή της οδηγίας 
"υπηρεσίες" και την αύξηση του κοινωνικού ντάμπινγκ.


