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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. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak erősebben ellenálló országok a határozott szociális 
párbeszédet, és bizonyos befektetéstípusokat részesítették előnyben; véleménye szerint 
meg kell vizsgálni e prioritásokat, és tájékozódási pontként kell őket használni Európa 
szilárd, versenyképes, tartós és változatos alapokon történő újraiparosításához; 

2. javasolja az emberi erőforrásokba való befektetést, illetve a képzés és tanulás előnyben 
részesítését annak érdekében, hogy előzetesen felmérhessük és megválaszoljuk az új 
technológiák, a zöld (és nem pedig energiazabáló) gazdaság felé forduló ipar képzett 
munkaerők iránti igényeit; 

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi párbeszéd jelentőségét az európai ipar új irányának 
meghatározása szempontjából, előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak érdekeltek legyenek vállalatuk jövőjében, illetve, 
hogy kialakulhasson a rugalmas biztonság; 

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív iparágak létrehozásának és támogatásának kedvező 
intézkedéseket kell hozni, megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához jutását, csökkentve az 
adminisztratív és adóterheket, valamint kihasználva az egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket; 

5. úgy véli, hogy ez egységes európai szabadalomnak köszönhetően a kiemelkedő európai 
iparágak versenyképessége növekedne világszinten, és új, munkahelyteremtő piacokat 
nyernének meg maguknak;

6. tájékoztató központok létrehozását javasolja, hogy felhívják a vállalkozók figyelmét a 
tevékenységük Európában tartásával vagy ide áthelyezésével járó előnyökre, illetve, hogy 
az EURES kihasználtsága a lehető legjobb legyen, a fiatal európai munkakeresők 
képességeinek érvényesítése, illetve a „szolgáltatási irányelv” gyakorlatba ültetéséhez 
fűződő félresiklások és a szociális dömping fokozódásának megelőzése érdekében.


