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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da mora novo, trajnostno gospodarstvo za EU zagotoviti uravnotežen gospodarski in 
družbeni razvoj in upoštevati značilnosti posameznih držav članic, stopnjo razvoja njihove 
industrije, pridobljeno znanje in potrebo po zagotavljanju delovnih mest s pravicami ter 
varstvo okolja; 

2. poudarja, da mora biti razvijanje možnosti za kakovostna delovna mesta, ki jih omogoča 
novo trajnostno gospodarstvo, usmerjeno v iskanje rešitev za pomembne izzive, s katerimi 
se spoprijema družba, vključno z brezposelnostjo, revščino, podnebnimi spremembami, 
staranjem prebivalstva in pomanjkanjem virov;

3. je prepričan, da je nujno zagotoviti nov okvir Skupnosti z ustreznim in dovoljšnim 
proračunom, da se podprejo raziskave v javnem sektorju, njihovi rezultati pa se dajo na 
razpolago v dostopni in nebirokratski obliki, da bi se posodobilo mikropodjetja in mala in 
srednja podjetja, na področjih energetske učinkovitosti, uporabe novih virov energije in 
proizvodnih postopkov ter recikliranja in boljše uporabe virov, pa tudi na področju 
ustvarjanja delovnih mest s pravicami;

4. vztraja, da je treba posebno pozornost nameniti tistim, ki jih je prizadelo krčenje 
industrijske dejavnosti (glede na koncentracijo industrije v krizi ali zaradi opuščanja s 
strani večnacionalnih podjetij) in uvesti podporne mehanizme ter celostne posege, ki bodo 
razvojno usmerjeni in jih bo odlikovala inovativnost ter bodo zmogli ustvariti delovna 
mesta s pravicami in zmanjšati družbene neenakosti ter razlike med regijami;

5. poudarja, da lahko odločitev za energetsko učinkovitost pomaga spodbuditi povečevanje 
raznovrstnosti industrije in ustvariti delovna mesta v velikem obsegu; 

6. meni, da morajo hkrati s spremembami v proizvodnih postopkih podjetij in sektorjev 
potekati usposabljanja in vseživljenjsko izobraževanje za delavce, ter da bo to tudi 
ustvarilo nova delovna mesta;

7. vztraja, da je za ustvarjanje delovnih mest s pravicami javni sektor pomemben, zlasti na 
področju energije, izgradnje infrastrukture in opreme, prometa in komunikacij.


