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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. meni, da so gospodarsko krizo najbolje prebrodile tiste države članice, ki so na prvo mesto 
postavile močan socialni dialog in določene vrste naložb; meni, da je treba proučiti 
njihove strategije ter na tej podlagi določiti smernice za ponovno industrializacijo Evrope 
na trdnih, konkurenčnih in trajnih temeljih, ki zagotavljajo raznolikost;

2. priporoča naložbe v človeške vire ter podporo izobraževanju in usposabljanju, da bi 
predvideli in zadovoljili zahteve po kvalificirani delovni sili v industriji, ki je usmerjena k 
novim tehnologijam in zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo energije; 

3. poudarja pomen sektorskega socialnega dialoga pri preusmerjanju evropske industrije s 
poudarkom na razvoju družbene odgovornosti podjetij in socialne oznake, ki bo 
zasnovana na skupnih merilih, da bi delavce vključili v prihodnost njihovih podjetij ter 
omogočili razvoj prožne varnosti; 

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za nastanek in podporo inovativnim industrijam, kot 
so na primer lažji dostop malih in srednjih podjetij do financiranja, zmanjšanje davčnih in 
upravnih bremen ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja enotni digitalni trg; 

5. meni, da bi oblikovanje enotnega evropskega patenta vodilnim evropskim industrijam 
omogočilo, da bi bile bolj konkurenčne na svetovni ravni ter osvojile nove trge, ki bodo 
prinesli nova delovna mesta;

6. predlaga oblikovanje informacijskih centrov, da bi podjetnikom predstavili prednosti, ki bi 
jih imeli od tega, da ohranijo svojo gospodarsko dejavnost v Evropi ali jo tja preselijo, ter 
da bi razširili uporabo portala EURES, s pomočjo katerega bi mladim evropskim iskalcem 
zaposlitve omogočili, da izkoristijo svoje sposobnosti, ter preprečili odklone, povezane z 
izvajanjem direktive o storitvah, in porast socialnega dampinga.


