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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că o nouă economie durabilă a UE trebuie să asigure o dezvoltare economică și 
socială echilibrată, care să țină seama de caracteristicile fiecărui stat membru, de nivelul 
de dezvoltare a industriilor acestora, de cunoștințele acumulate, precum și de necesitatea 
garantării unor locuri de muncă cu drepturi adecvate și de protecția mediului; 

2. subliniază că necesitatea dezvoltării potențialului de creare de locuri de muncă de calitate 
în cadrul unei noi economii durabile presupune direcționarea inovării înspre găsirea de 
soluții la principalele provocări cu care se confruntă societatea, printre care șomajul și 
sărăcia, schimbările climatice, îmbătrânirea populației și diminuarea resurselor;

3. consideră că este esențial să se asigure un nou cadru comunitar, dotat cu un buget adecvat 
și suficient pentru a sprijini cercetarea publică, și să se pună la dispoziție în mod simplu și 
nebirocratic rezultatele acestei cercetări în vederea stimulării inovării la nivelul 
microîntreprinderilor și al IMM-urilor, în domeniul eficienței energetice, al utilizării 
noilor surse de energie, al instituirii unor noi procese de producție, al reciclării și al unei 
mai bune utilizări a resurselor, care să ducă la crearea de locuri de muncă cu drepturi 
adecvate;

4. subliniază necesitatea acordării unei atenții speciale regiunilor care suferă de pe urma 
dezindustrializării (regiuni cu un nivel ridicat de sectoare industriale în criză sau cu 
societăți multinaționale care își delocalizează activitățile), creând mecanisme de sprijin al 
proiectelor de dezvoltare integrate, inovatoare și generatoare de locuri de muncă cu 
drepturi adecvate, capabile să reducă inegalitățile sociale și asimetriile regionale; 

5. subliniază că, prin sprijinirea eficienței energetice, se contribuie la dezvoltarea unei 
industrii diversificate și la crearea de locuri de muncă cu drepturi adecvate; 

6. consideră că schimbările la nivelul proceselor de producție din cadrul întreprinderilor sau 
al sectoarelor industriale trebuie însoțite de programe de formare profesională și de 
învățare pe întreg parcursul vieții, contribuind astfel la crearea unor noi locuri de muncă;

7. insistă asupra importanței sectorului public, în special în domeniul energiei, al construcției 
de infrastructuri și echipamente, al transporturilor și comunicațiilor, în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă cu drepturi adecvate.


