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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. изразява увереност, че една нова устойчива икономика за ЕС трябва да гарантира 
балансирано икономическо и социално развитие, при отчитане на особеностите на 
отделните държави-членки, степента на развитие на различните отрасли на тяхната 
промишленост, натрупаните знания, както и необходимостта от гарантиране на 
работни места с права и защитата на околната среда; 

2. подчертава, че необходимостта от разгръщане на потенциала за висококачествени 
работни места, предлагани от новата устойчива икономика, означава, че 
новаторството трябва да бъде насочено към намирането на решения на основните 
предизвикателства, пред които е изправено обществото, включително 
безработицата и бедността, изменението на климата, застаряването на населението и 
оскъдността на ресурсите;

3. вярва, че е от решаващо значение да се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за подпомагане на научноизследователската 
дейност в публичния сектор и за предоставяне на резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел насърчаване на новаторството на микробизнесите и 
МСП в областта на енергийната ефективност, използването на нови енергийни 
източници и производствени процеси, рециклирането и по доброто използване на 
ресурсите в контекста на създаването на работни места с права;

4. настоява, че следва да се обърне особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като следствие от концентрацията на производствата 
по време на криза или изоставянето от страна на многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на подкрепа и интегрирана намеса, насочена 
към развитието, основано върху новаторството и способно да създава работни места 
с права и да намалява социалните неравенства и регионалните несъответствия;

5. подчертава, че прегръщането на идеята за енергийна ефективност може да 
допринесе за промишлената диверсификация и едромащабното създаване на 
работни места с права; 

6. счита, че промяната в производствените процеси на дружествата или отраслите 
следва да се придружава от обучение и насоки за работниците за учене през целия 
живот и че това ще доведе до създаването на нови работни места;

7. настоява върху значимостта на публичния сектор, особено в областта на 
енергетиката, изграждането на инфраструктура и оборудване, транспорт и 
комуникации, за създаването на работни места с права.


