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POBUDE

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

1. poudarja dejstvo, da je gospodarska kriza resno ogrozila gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo, kar je povzročilo ogromno razlike med državami članicami; 
opominja, da je bilo od začetka krize v proizvodnji v EU izgubljenih že preko 3,8 
milijona delovnih mest1; 

2. poudarja dejstvo, da je industrijski sektor eden temeljnih sektorjev gospodarske in 
socialne kohezije v Evropi, saj je skoraj 80 % evropskega izvoza odvisnega od 
industrijskega sektorja, medtem ko zagotavlja industrija 80 % sredstev za raziskave in 
razvoj v Evropi2;

3. meni, da imajo varčevalni ukrepi v več evropskih državah negativen učinek na 
industrijske strukture in so povzročili upad naložb ter proizvajalcem otežili dostop do 
kreditov;

4. meni, da bi morali imeti vsi novi projekti in naložbe, ki jih spodbujajo skladi EU, 
določbo o zaposlitvi, ki bi vključevala obvezno ustvarjanje novih delovnih mest, ki niso 
prekarna;

5. poziva k povečanju socialnih in javnih naložb, brez katerih bo nemogoče doseči cilj 
povečanja deleža industrije v BDP na 20 % do leta 2020; opominja, da bi morale vse 
naložbe in projekti krepiti varstvo okolja;

6. poziva k vključujoči industrijski strategiji, ki se bo spopadla z nezaposlenostjo in 
zagotovila boljšo rast, več delovnih mest z okrepljenimi pravicami delavcev in dostop 
do javnega zdravstva in izobraževanja, kot eden od načinov doseganja gospodarske, 
socialne in ozemeljske kohezije, ki je potrebna v EU; meni, da bi moral biti končni cilj 
trajnostni razvoj in visoka kakovost življenja, skupaj z blaginjo in dostojnim delom za 
vse.

                                               
1 Pregled stanja v industriji za leto 2013: delovni dokument služb Komisije, str. 6.
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij, COM(2014)0014, Za oživitev evropske industrije, str. 3.


