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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства „Програма за нови умения и работни места” като част от стратегията 
„Европа 2020”, имайки предвид, че Европа се нуждае от специфични цели и 
конкретни мерки, за да работи за реализирането на общите цели, що се отнася до 
създаването на работни места и насърчаването на устойчив и приобщаващ растеж, 
което може да се постигне само чрез съгласувани между държавите-членки 
реакции;

2. отбелязва важното значение на представените всеобхватни предложения за 
обучение през целия живот и на акцента, който трябва да се постави върху 
интегрирането на компетентностите в областта на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) и грамотността в сферата на цифровите 
технологии (електронни умения) в основните политики за учене и обучение през 
целия живот, за да се превъзмогне сериозният дефицит на квалифицирани 
служители, като специалисти и изследователи в областта на ИКТ, който заплашва 
да подкопае бъдещата икономическа конкурентоспособност на ЕС;

3. отбелязва, че мобилността на работната сила сред държавите на ЕС остава слаба, и 
призовава Комисията да обмисли създаването на паневропейска служба за 
насочване на квалифицирани работници към свободни длъжности в цяла Европа, 
като подкрепя пазар на труда с европейска добавена стойност; в този контекст 
призовава за пълното изпълнение на предложените от Комисията проекти за 
единния пазар от 2012 г.;

4. подчертава важното значение на МСП и техния принос за създаването на работни 
места и приветства мерките, като например намаляването на бюрократичните 
пречки, чиято цел е да подпомагат създаването на нови предприятия; изтъква 
важната роля, която би могла да изпълнява ЕИБ, по-специално чрез насърчаването 
на програми като JASMINE и JEREMIE, които могат да предоставят устойчива 
подкрепа за задоволяване на потребностите на МСП;

5. признава, че предложеното намаление на разходите за труд, несвързани с работната 
заплата, ще съдейства за създаването на работни места, но отбелязва, че 
произтичащата от това загуба на постъпления за социални осигуровки следва да се 
финансира от новите методи на финансиране, предложени от Европейската 
комисия, с възможно най-слабо въздействие върху конкурентоспособността на 
промишлеността.


