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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει μια «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» στο πλαίσιο της 
στρατηγικής 2020, έχοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από εξειδικευμένους 
στόχους και συγκεκριμένα μέτρα για να κινηθεί προς την κατεύθυνση κοινών στόχων
όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης και 
περιεκτικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένες απαντήσεις 
από πλευράς κρατών μελών·

2. επισημαίνει τη σημασία των προτεινόμενων συστάσεων για δια βίου μάθηση και την 
έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ και του ψηφιακού 
αλφαβητισμού (ηλεκτρονικές δεξιότητες) στις κεντρικές πολιτικές στον τομέα της διά 
βίου μάθησης και εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό έλλειμμα που 
παρουσιάζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως στους επαγγελματίες και τους 
ερευνητές στον τομέα των ΤΠΕ, που απειλεί να υπονομεύσει το μέλλον της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

3. παρατηρεί ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ των χωρών της ΕΕ
παραμένει χαμηλή και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία μιας 
πανευρωπαϊκής υπηρεσίας για τη διοχέτευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε 
κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, στηρίζοντας μια αγορά εργασίας με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να υπάρξει πλήρης υλοποίηση 
των έργων που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 2012·

4. υπογραμμίζει τη σημασία των ΜΜΕ και τη συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και χαιρετίζει μέτρα, όπως η συρρίκνωση της γραφειοκρατίας, προκειμένου 
να βοηθηθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που θα 
μπορούσε να παίξει η ΕΤΕπ, ειδικότερα, ενισχύοντας προγράμματα όπως το JASMINE
και το JEREMIE, τα οποία μπορούν να παράσχουν βιώσιμη στήριξη στις ανάγκες των 
ΜΜΕ·

5. αναγνωρίζει ότι η προτεινόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας θα 
συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά επισημαίνει ότι η συνεπακόλουθη 
απώλεια εσόδων για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 
τις νέες μεθόδους χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις 
ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.


