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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. είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη οικονομία για την ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την 
εξισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, που λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των μεμονωμένων κρατών μελών, τον βαθμό ανάπτυξης των 
βιομηχανιών τους, τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και την ανάγκη διασφάλισης θέσεων 
απασχόλησης που συνοδεύονται από κατοχυρωμένα δικαιώματα καθώς και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη να αναπτυχθεί το δυναμικό απασχολήσεων ποιότητας από την 
νέα βιώσιμη οικονομία απαιτεί από την καινοτομία να προσανατολίζεται προς λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η ανεργία και η φτώχεια, 
οι κλιματικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού και η ανεπάρκεια των πόρων·

3. θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλιστεί νέο κοινοτικό πλαίσιο με 
κατάλληλο και επαρκή προϋπολογισμό, προκειμένου να στηριχθεί η έρευνα του δημοσίου 
τομέα και να διατίθενται τα αποτελέσματά της υπό προσιτή και μη γραφειοκρατική 
μορφή ενόψει καινοτομιών εκ μέρους των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης νέων ενεργειακών 
πηγών και παραγωγικών διαδικασιών, της ανακύκλωσης και της καλύτερης αξιοποίησης 
των πόρων καθώς και στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα·

4. εμμένει στην ανάγκη να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται από 
την αποβιομηχανοποίηση (είτε επειδή συγκεντρώνουν βιομηχανικούς κλάδους που 
βρίσκονται σε κρίση είτε λόγω εγκατάλειψης από τις πολυεθνικές εταιρείες), με τη 
δημιουργία μηχανισμών στήριξης ολοκληρωμένων δράσεων επέμβασης για την 
ανάπτυξη, που είναι καινοτόμοι και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης με κατοχυρωμένα
δικαιώματα και που μπορούν να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και τις 
περιφερειακές ασυμμετρίες·

5. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της ενεργειακής απόδοσης συμβάλλει στην ανάπτυξη 
διαφοροποιημένων βιομηχανιών και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πολυάριθμων 
θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα· 

6. θεωρεί ότι οι αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων ή των κλάδων 
πρέπει να συνοδεύονται από επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου εκμάθηση για τους 
εργαζομένους, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης·

7. εμμένει στη σημασία του δημοσίου τομέα, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της 
κατασκευής υποδομών και εξοπλισμού, των μεταφορών και των επικοινωνιών ενόψει της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα.


