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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra įsitikinęs, kad įgyvendinant naująją tvarią ES ekonomiką turi būti užtikrinta 
subalansuota ekonominė ir socialinė plėtra atsižvelgiant į atskirų valstybių narių 
charakteristikas, pramonės išsivystymo lygį, sukauptas žinias ir būtinybę užtikrinti darbo 
vietas daug dėmesio skiriant siekiui gerbti teises ir aplinkos apsaugai; 

2. pabrėžia, kad būtinybė vystyti naujosios tvarios ekonomikos sąlygomis siūlomų 
kokybiškų darbo vietų potencialą reiškia tai, kad būtina spręsti naujovių klausimą siekiant 
rasti svarbiausių visuomenei tenkančių uždavinių, įskaitant nedarbą ir skurdą, klimato 
kaitą, gyventojų senėjimą ir nepakankamus išteklius, sprendimus;

3. yra įsitikinęs, kad gyvybiškai svarbu užtikrinti naują Bendrijos programą ir numatyti jai 
tinkamą ir pakankamą biudžetą siekiant paremti viešojo sektoriaus mokslinius tyrimus ir 
paskelbti jų rezultatus prieinama ir biurokratinių kliūčių nesuvaržyta forma, kad 
mikroįmonės ir mažos bei vidutinio dydžio įmonės (MVĮ) taikytų naujoves energijos 
efektyvumo, naujų energijos šaltinių naudojimo ir gamybos procesų, perdirbimo ir 
geresnio išteklių naudojimo srityse, taip pat siekdamos kurti darbo vietas, kuriose būtų 
paisoma teisių;

4. primygtinai atkreipia dėmesį į būtinybę skirti ypatingą dėmesį deindustrializacijos 
poveikiui (dėl krizės apimtų pramonės įmonių koncentracijos ar tarptautinių bendrovių 
pasitraukimo), paramos priemonėms ir integruotoms intervencijoms, kuriomis siekiama 
skatinti vystymąsi, kurias charakterizuoja naujovės ir su kurių pagalba būtų galima kurti 
darbo vietas atsižvelgiant į siekį užtikrinti teises ir mažinti socialinę nelygybę bei regionų 
skirtumus;

5. pabrėžia, kad siekiant energijos efektyvumo gali būti paskatintas pramonės įvairinimas ir 
darbo vietų kūrimas stambiu mastu atsižvelgiant į siekį gerbti teises;

6. mano, kad įmonių ar sektorių gamybos procesų pokyčius turi lydėti mokymai ir 
darbuotojams skirtas visą gyvenimą trunkantis instruktažas ir kad taip bus generuojamos ir 
naujos darbo vietos;

7. primygtinai pabrėžia viešojo sektoriaus, ypač energetikos, infrastruktūros ir įrenginių 
kūrimo, taip pat transporto ir ryšių srityse, svarbą kuriant darbo vietas, kuriose būtų 
paisoma teisių.


