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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. consideră că statele membre care au rezistat cel mai bine la criza economică au acordat 
prioritate dialogului social susținut și anumitor tipuri de investiții; consideră că ar trebui ca 
aceste priorități să fie examinate și să fie folosite drept orientare pentru reindustrializarea 
Europei pe o bază solidă, competitivă, durabilă și diversificată;

2. recomandă investițiile în resursele umane și privilegierea formării și a uceniciei pentru a 
anticipa nevoile de mână de lucru calificată și pentru a răspunde nevoilor din domeniu în 
cadrul unei industrii care se concentrează pe noile tehnologii, pe economia verde și pe 
consumul redus de electricitate; 

3. subliniază importanța dialogului social sectorial pentru a reorienta industriile europene 
prin privilegierea dezvoltării responsabilității sociale a întreprinderilor (RSE) și a unei 
etichete sociale bazate pe o gamă de criterii comune pentru a implica salariații în viitorul 
întreprinderii lor și pentru a permite dezvoltarea flexisecurității; 

4. reamintește caracterul urgent al necesității de a lua măsuri pentru crearea și sprijinirea 
industriilor inovatoare, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, reducând sarcinile 
fiscale și administrative și exploatând posibilitățile oferite de piața unică digitală; 

5. consideră că dezvoltarea brevetului european unic ar permite industriilor europene de vârf 
să fie mai competitive la nivel mondial și să cucerească noi piețe creatoare de locuri de 
muncă;

6. sugerează crearea unor centre de informare pentru a sensibiliza antreprenorii cu privire la 
avantajele menținerii sau relocalizării activității lor în Europa, precum și să se optimizeze 
recursul la EURES pentru a folosi competențele tinerilor europeni care își caută un loc de 
muncă și pentru a evita evoluțiile greșite în cadrul punerii în aplicare a Directivei privind 
serviciile și creșterea dumpingului social;


