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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει μια «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» στο πλαίσιο της 
στρατηγικής 2020, έχοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από εξειδικευμένους 
στόχους και συγκεκριμένα μέτρα για να κινηθεί προς την κατεύθυνση κοινών στόχων 
όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης και 
περιεκτικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένες απαντήσεις 
από πλευράς κρατών μελών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την 
ανάγκη προώθησης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης· είναι της άποψης 
ότι η καθιέρωση κατάλληλου περιβάλλοντος και κινήτρων για τη δημιουργία και τη 
διατήρηση επιχειρήσεων είναι μεν καίριας σημασίας, αλλά δεν επαρκεί για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη κατάλληλης κατάρτισης στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε αμφότερες τη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε η Ευρώπη να μην υπολείπεται άλλων παραγόντων· 
υπογραμμίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην 
προαγωγή τη δημιουργίας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω δραστηριοτήτων 
καινοτομικής έρευνας, και αποδίδοντας ισχυρή έμφαση στην επιχειρηματικότητα·

3. επικροτεί την πρωταρχική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει νέα 
ώθηση στην ευελιξία με ασφάλεια, ενισχύοντας τα τέσσερα συστατικά της στοιχεία: 
ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, ενεργητικές πολιτικές στην αγορά 
εργασίας, διά βίου μάθηση και σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

4. καλεί τα κράτη μέλη, και εφόσον ενδείκνυται, και τις περιφέρειες, να θέσουν σε 
εφαρμογή ένα δίκτυο παρακολούθησης της απασχόλησης, το οποίο θα διαρθρώνεται 
γύρω από τις μελλοντικές ανάγκες, με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη των τελευταίων και 
την παροχή κατάλληλων προσόντων για την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων ένταξης, 
ιδίως των νέων, στην αγορά εργασίας·

5. επαναλαμβάνει ότι οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι της Ένωσης είναι η προώθηση της 
απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη, η 
επίτευξη των στόχων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η βελτίωση 
του μορφωτικού επιπέδου και η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης·

6. τονίζει ότι η πολιτική απασχόλησης είναι ένας τομέας που εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών 
αρμοδιοτήτων, και ότι οι αγορές εργασίας παρουσιάζουν διαρθρωτική διαφοροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προώθηση της 
επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των σπουδαστών και των ερευνητών, καθιστώντας 
διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά μέσα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ταχέως 
αναπτυσσόμενες εταιρείες και στηρίζοντας την εισαγωγή επιτυχών τεχνολογιών στην 
αγορά της ΕΕ·
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8. απευθύνει έκκληση στις επιτροπές κοινωνικού διαλόγου να συμβάλουν στην καλύτερη 
αντιστοίχιση μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και της ζήτησης, τόσο 
της τρέχουσας όσο και της μελλοντικής, υπό τη μορφή ενός χάρτη πορείας με σαφείς 
στόχους και δείκτες, οι οποίοι επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου·

9. εφιστά την προσοχή στη διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι νέες τεχνολογίες και οι 
εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας συνεπάγονται, κατά τα φαινόμενα, σημαντική 
ανάπτυξη του τομέα της εργασίας στα δύο άκρα του επαγγελματικού φάσματος·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μεσούσης της κρίσης, τα κράτη μέλη προέβησαν 
σε μείωση των προϋπολογισμών τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και ζητεί 
μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

11. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη προόδου όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των 
ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, παρά το γεγονός ότι εργάζονται· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν ποιοτικές, καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, οι οποίες παρέχουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας· 

12. επισημαίνει τη σημασία των προτεινόμενων συστάσεων για δια βίου μάθηση και την 
έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ και του ψηφιακού 
αλφαβητισμού (ηλεκτρονικές δεξιότητες) στις κεντρικές πολιτικές στον τομέα της διά 
βίου μάθησης και εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό έλλειμμα που 
παρουσιάζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως στους επαγγελματίες και τους 
ερευνητές στον τομέα των ΤΠΕ, που απειλεί να υπονομεύσει το μέλλον της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των εργοδοτών στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών μεθόδων, προγραμμάτων 
μαθητείας, αξιολόγησης και προσόντων· τονίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων σε 
εργοδότες που προσφέρουν σε ανειδίκευτα άτομα ή άτομα χαμηλής ειδίκευσης κατάρτιση 
και, επομένως, ευκαιρίες απόκτησης πρακτικής εμπειρίας απευθείας στον χώρο εργασίας·

14. εφιστά την προσοχή στο γεγονός, το οποίο αναγνωρίζει άλλωστε και η Επιτροπή, ότι 
πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε πράσινες δεξιότητες, προκειμένου να 
διασφαλισθεί, αφενός, η υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης για το 2020 όσον αφορά 
τον αριθμό των εργαζομένων που θα κατέχουν πράσινες θέσεις εργασίας, και, αφετέρου, 
η δυνατότητα πιο βιώσιμης λειτουργίας του οικονομικού συστήματος της Ευρώπης, η 
οποία θα επιτρέψει, με τη σειρά της, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του στο 
μέλλον·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη της εκπαίδευσης που στοχεύει στην καινοτομία· τονίζει ότι, 
προκειμένου για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών, κρίνεται απαραίτητη η 
προαγωγή τόσο της αναλυτικής και θεωρητικής σκέψης όσο και της τεχνικής 
εκπαίδευσης·

16. επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί ότι όλα τα 
παιδιά αναπτύσσουν στοιχειώδεις δεξιότητες ΤΠ από μικρή ηλικία, και ότι κρίνεται, 
συνεπώς, αναγκαία η συμπερίληψη των ΤΠ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η 
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διασφάλιση οικονομικής και ευχερούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο για όλους τους 
Ευρωπαίους·

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις «συμμαχίες γνώσης», με στόχο την ανάπτυξη 
νέων προγραμμάτων κατάρτισης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες 
καινοτομίας και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς θέσεων εργασίας·

18. σημειώνει ότι η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 προϋποθέτει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην ανταπόκριση των κρατών μελών έναντι των απαιτήσεων του βιομηχανικού 
κλάδου σε εργατικό δυναμικό·

19. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την παράταση του ενεργού εργασιακού βίου, 
δεν καταβάλλονται ικανοποιητικές προσπάθειες για την παροχή συνδρομής στους 
εργαζόμενους ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες ΤΠ, και ζητεί μετ’ επιτάσεως από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα ευρείας βάσεως
για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παροχή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ούτως ώστε να συνδράμουν στην 
εξασφάλιση των νέων δεξιοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας·

21. παρατηρεί ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
παραμένει χαμηλή και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής υπηρεσίας για τη διοχέτευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε 
κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, στηρίζοντας μια αγορά εργασίας με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει τα κράτη μέλη να άρουν 
τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ζητεί να υπάρξει πλήρης 
υλοποίηση των έργων που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 2012· 
υπογραμμίζει τη σημασία θέσπισης μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία θα συνδυάζει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την κάλυψη νέων και αναδυόμενων αναγκών στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και την εξάλειψη των περιορισμών εις βάρος των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς και των εναπομεινάντων φραγμών στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

22. τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση «τομεακών 
συμβουλίων για τις δεξιότητες και την απασχόληση» («Sector Councils On Employment 
And Skills») για τη συλλογή των διαθέσιμων πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και 
περιφερειών, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται 
από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·

23. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω αντιστοίχισης των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, και επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής εν προκειμένω·

24. δεδομένων των εκτιμήσεων ότι το 2015 θα υπάρχει έλλειψη επαγγελματιών ΤΠΕ, η οποία 
υπολογίζεται σε 384.000 έως 700.000 θέσεις εργασίας, ενώ προβλέπεται έλλειψη περίπου 
ενός εκατομμυρίου επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και έλλειψη ερευνητών 
της τάξης επίσης του ενός εκατομμυρίου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού στους εν λόγω τομείς·
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25. υπογραμμίζει τη σημασία των ΜΜΕ και τη συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και χαιρετίζει μέτρα, όπως η συρρίκνωση της γραφειοκρατίας που 
αποσκοπούν στο να βοηθηθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων· επισημαίνει τον 
σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η ΕΤΕπ, ειδικότερα, ενισχύοντας 
προγράμματα όπως το JASMINE και το JEREMIE, τα οποία μπορούν να παράσχουν 
βιώσιμη στήριξη στις ανάγκες των ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη παροχής στήριξης προς τις 
ΜΜΕ, όχι μόνο για την εξεύρεση ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες, αλλά και για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους· σημειώνει λοιπόν ότι, στο πλαίσιο του χάρτη πορείας 
για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της, οι ΜΜΕ χρήζουν στήριξης 
ώστε να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για την 
έρευνα και την καινοτομία·

26. είναι της άποψης ότι οι ΜΜΕ δύνανται να διαδραματίσουν, και ήδη διαδραματίζουν, 
σημαντικότατο ρόλο στην κατάρτιση, τόσο σε καινοτόμους τομείς υψηλής ειδίκευσης όσο 
και στους τομείς που απαιτούν βασικές πρακτικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για πολλές υπηρεσίες· σημειώνει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαία η στενή συνεργασία των 
ΜΜΕ με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα· υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί επίσης το 
ενδεχόμενο κινητοποίησης χρηματοδοτικής βοήθειας για την εξασφάλιση πρακτικής 
κατάρτισης και άσκησης στον κλάδο των ΜΜΕ·

27. τονίζει τη σημασία της εδραίωσης ελεύθερου και έξυπνα ρυθμιζόμενου Διαδικτύου για 
νέους επιχειρηματίες και φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας· θεωρεί δε κρίσιμης 
σημασίας για τη διαμόρφωση νέων διαδικτυακών επιχειρηματικών προτύπων την 
εμπιστοσύνη των χρηστών του Διαδικτύου στο σύστημα και την πεποίθησή τους ότι δεν 
διακυβεύεται κατ’ ουδένα τρόπο η ακεραιότητά του·

28. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρκετές 
καινοτόμες εταιρείες έντασης Ε&Α και ότι η σοβαρή έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας, καθώς και ψηφιακής μόρφωσης, συνεπάγεται την αδυναμία των ΜΜΕ να 
υιοθετήσουν καινοτόμα, έξυπνα επιχειρηματικά πρότυπα και νέες τεχνολογίες·

29. τονίζει ότι οι υφιστάμενες τάσεις της αγοράς εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη 
επηρεάζονται από εσωτερικά διαρθρωτικά ζητήματα, και ότι οι πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει, κατά συνέπεια, να λαμβάνουν υπόψη τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες·

30. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να τηρεί την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ κατά την κατάρτιση 
νομοθεσίας για την απασχόληση·

31. ενόψει της αυξανόμενης ανεργίας, καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα επίπεδα 
στελέχωσης των οικείων υπηρεσιών απασχόλησης, προκειμένου να ανταποκριθούν στον 
αυξανόμενο αριθμό των αναζητούντων εργασία· εκτιμά ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν ευρύτερο ρόλο φορέων παροχής υπηρεσιών 
διά βίου, παρέχοντας υπηρεσίες αξιολόγησης δεξιοτήτων, καταγραφής προσόντων, αλλά 
και παροχής κατάρτισης, ατομικού επαγγελματικού προσανατολισμού και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες τους (εργαζόμενους και εργοδότες)· 

32. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 152 της Συνθήκης για τη 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επισπεύσει, κυρίως ανά βιομηχανικό κλάδο, την 
προαγωγή του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό επίπεδο, σεβόμενη 
ταυτόχρονα την αυτονομία τους·

33. θεωρεί ότι η ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας πρέπει εξεταστεί σε 
συνδυασμό με το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για τις δράσεις έρευνας, και ότι η 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ τους θα μπορούσε να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και 
νέες θέσεις εργασίας.

34. υποστηρίζει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τους οποίους 
και ενθαρρύνει να συνάπτουν συμβατικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμφωνιών· προκειμένου δε για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνάπτονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστά στους κοινωνικούς εταίρους, κυρίως ανά βιομηχανικό 
κλάδο, να κάνουν χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
155 της ΣΛΕΕ για τους τομείς που εμπίπτουν στο άρθρο 153 της ΣΛΕΕ.

35. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των εργοδοτών, στο 
πλαίσιο της μείωσης της ανεργίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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