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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az Európai Unió új fenntartható gazdaságának kiegyensúlyozott gazdasági 
és társadalmi fejlődést kell biztosítania, figyelembe véve az egyes tagállamok 
sajátosságait, iparuk fejlettségi fokát, a felhalmozott tudást, a jogokkal járó munkahelyek 
biztosítását, valamint a környezet védelmét;

2. hangsúlyozza, hogy az új fenntartható gazdaságban rejlő minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kibontakoztatásának szükségessége megkívánja, hogy az innováció olyan 
megoldásokra irányuljon, amelyek választ adnak a társadalom nagy kérdéseire, így a 
munkanélküliségre és a szegénységre, az éghajlatváltozásra, a népesség elöregedésére és 
az erőforrások szűkösségére;

3. alapvető fontosságúnak tartja egy megfelelő és elégséges költségvetéssel rendelkező új 
közösségi keret biztosítását a közfinanszírozású kutatás támogatására, illetve 
eredményeinek egyszerű és bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a mikro-, kis- és 
középvállalkozások általi innováció céljaira, akár az energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, ahol jogokkal járó munkahelyek jöhetnek létre;

4. kitart amellett, hogy különös figyelmet kell fordítani az ipar leépülése által sújtott –
válságban lévő iparágakkal rendelkező vagy a multinacionális vállalatok által elhagyott –
régiókra, és támogatási mechanizmusokat kell bevezetni az integrált fejlesztési fellépések 
támogatására, amelyek innovatívak, jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, és képesek 
a társadalmi egyenlőtlenségek és a regionális különbségek csökkentésére;

5. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság előtérbe helyezése elősegítheti az ipar 
diverzifikációját, és számos új, jogokkal járó munkahelyet teremthet;

6. úgy véli, hogy a vállalatok vagy ágazatok termelési eljárásaiban bekövetkező változásokat 
a munkavállalók képzésének és egész életen át tartó oktatásának kell kísérnie, ami szintén 
új munkahelyek létrejöttével jár;

7. kitart amellett, hogy a közszféra fontos szerepet játszik a jogokkal járó munkahelyek 
teremtésében, különös tekintettel az energiaügy, az infrastruktúrák és létesítmények 
építése, a közlekedés és a távközlés területére.


