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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η βιομηχανία της ΕΕ απασχολεί περίπου 35 
εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύει πάνω από το 80 % των εξαγωγών και 
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην τοποθέτηση άμεσων ξένων επενδύσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99 % των επιχειρήσεων της ΕΕ είναι ΜΜΕ, που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 % του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν περισσότερους 
από 100 εκατομμύρια εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική μετά το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε βιομηχανικά οικοσυστήματα που 
περιλαμβάνουν όλους τους παράγοντες των βιομηχανικών αλυσίδων αξίας, από 
μεγάλες εταιρείες έως ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλους 
τους κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας, 
και απασχολούνται συχνότερα σε βιομηχανικούς τομείς χαμηλής αξίας ή υποτομείς, 
παρά το γεγονός ότι το 40,1% των γυναικών έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και ότι, το 2019, το 86,2% των γυναικών στην ηλικιακή ομάδα από 20 έως 
24 ετών είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 
σχέση με το 81% των ανδρών1·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη βιομηχανική στρατηγική που έχει ως προτεραιότητα τις ίσες ευκαιρίες και την 
κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ 
πρέπει να λειτουργεί ως φορέας σε όλους τους τομείς και τις επιχειρήσεις για τη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση του ρόλου 
των ΜΜΕ και την επίτευξη μιας πλήρως πολυσυλλεκτικής και ισορροπημένης αγοράς 
εργασίας, προκειμένου να πλαισιώσει μια δίκαιη διττή μετάβαση προς μια ψηφιακή, 
αλλά και βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα αποδοτική ως προς τη χρήση 
πόρων και ενέργειας, και κλιματικά ουδέτερη βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει επίσης να 
ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη προς μια πιο πράσινη και πιο κυκλική βιομηχανία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν άνω του 99 % του συνόλου των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά μόνο το 17 % έχει ενσωματώσει επιτυχώς τις 
ψηφιακές τεχνολογίες στις δραστηριότητές του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των 
επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η πρόσβαση σε ταλέντα αποτελεί φραγμό στις επενδύσεις 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρές βιομηχανικές παραδόσεις αιώνων 
και, ως εκ τούτου, είναι προετοιμασμένη για μια αποτελεσματική διττή μετάβαση, με 
βάση την κοινωνική οικονομία και τις αξίες της ΕΕ·

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και χρήση της 
ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι ζωτικής σημασίας για όλους 
τους τομείς της βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια πράσινη βιομηχανική 
μετάβαση που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσει ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και οικονομική ευημερία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εν προκειμένω, είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία και στην ψηφιακή εκπαίδευση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ΤΝ πρέπει να εξετάζει, κατά 
προτεραιότητα, τις δεοντολογικές πτυχές και τα διλήμματα που σχετίζονται με την ΤΝ, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ανθρωποκεντρική, ότι ενισχύει την ευημερία των 
ανθρώπων, το αίσθημα της ασφάλειας, την ευημερία της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος και ότι σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην ΕΕ έχουν δεχθεί 
ισχυρό πλήγμα από την πανδημία COVID-19, η οποία έχει επιφέρει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ και είχε τεράστιο αντίκτυπο στην οργάνωση της 
εργασίας, στις θέσεις απασχόλησης και στους εργαζόμενους σε ορισμένους κλάδους, με 
περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία 
τους, και μια προβλεπόμενη μέση μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7% σε ολόκληρη την 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα εργοστάσια παρατηρήθηκε ταχεία μετάβαση 
από την μεταποίηση στα φάρμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυξάνει την 
ανάγκη για μια νέα βιομηχανική στρατηγική·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Future of Jobs» (Το μέλλον 
της εργασίας), το 65 % των παιδιών που εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο σήμερα θα 
καταλήξουν τελικά να εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν ακόμη 
δημιουργηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δυναμικό χαμηλής εξειδίκευσης 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην ψηφιακή εποχή και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat 
δείχνουν ότι το 77,8 % των Ευρωπαίων στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 64 ετών 
πιστεύει ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, με αποτέλεσμα να 
καθίστανται ευάλωτοι στους κλυδωνισμούς· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που περιλαμβάνουν συνιστώσες της 
επανεκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης πρέπει να υποστηριχθούν, προκειμένου να 
προσδώσουν τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφιακού γραμματισμού, που απαιτούνται για νέες σταδιοδρομίες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και η συνεχής συνεργασία μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική 
που βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και τους όρους απασχόλησης, ενώ συμβάλλει σε 
μια πιο δίκαιη κοινωνία που δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που τους 
αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική 
δράση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με τη βελτίωση του 
κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας·
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει 
στην αναζωογόνηση των περιφερειών και, ως εκ τούτου, να υποστηρίζει τον 
μετασχηματισμό τους μέσω στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και κονδυλίων των 
ΕΔΕΤ·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται ισχυρή κοινωνική και 
περιβαλλοντική διάσταση και να συμβαδίζει με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 
Συμφωνίας του Παρισιού, προκειμένου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών και να συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων αυτών, προκειμένου να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα, 
την ποιοτική εργασία, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και 
την πρόσβαση σε εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας για 
όλους· τονίζει ότι η μετάβαση σε μια κυκλική, κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
προσφέρει νέες ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον εκσυγχρονισμό 
του βιομηχανικού τομέα της Ευρώπης με τη δημιουργία νέων αγορών, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
της προώθησης καινοτόμων μοντέλων, όπως η αναβαθμιστική ανακύκλωση, η 
επαναχρησιμοποίηση και η επισκευή·

2. επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις και 
ζητήματα σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική (της ΕΕ) κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 
υπογραμμίζει ότι η μέτρηση του status quo και της προόδου είναι καίριας σημασίας για 
τη μελλοντική χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, η οποία θα διασφαλίζει επίσης ότι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο και την ανάπτυξη 
της βιομηχανικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση, η ΤΝ, η ανάλυση μαζικών δεδομένων, η 
κυβερνοασφάλεια, η καινοτομία και η ανάπτυξη μέτρων για βιώσιμες βιομηχανίες είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργία καλύτερης κοινωνικής συνοχής, την επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

4. τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων για την παροχή 
υπηρεσιών ως μια βασική συνιστώσα της προσπάθειας για οικονομική ανάκαμψη και 
ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας τους και για την 
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων όσον αφορά την απολαβή των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, 
λόγω έλλειψης δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μέσω της 
ταχείας έγκρισης της αναθεώρησης του κανονισμού για τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης και της υλοποίησης συντονισμένων ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο κρατών 
μελών, με παράλληλη ενίσχυση και εξορθολογισμό λύσεων για την καταπολέμηση 
όλων των μορφών απάτης·

6. επικροτεί την οικονομική ελάφρυνση που παρέχει η Επιτροπή για τη διάσωση θέσεων 
εργασίας χάρη στο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
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ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) και πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης για την ανεργία θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο εργαλείο 
που θα συνοδεύει τη δίκαιη μετάβαση σε μια κυκλική, κλιματικά ουδέτερη και 
ψηφιακή οικονομία και θα συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ειδικότερα· αναμένει την πρόταση της Επιτροπής που 
ανακοινώθηκε από την πρόεδρο von der Leyen ως προς αυτό το θέμα·

7. επικροτεί την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, στις 27 Μαΐου 2020, για την 
εκπόνηση ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο περιλαμβάνει έναν ενισχυμένο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (ΠΔΠ 2021-2027) και ένα νέο μέσο ανάκαμψης, 
ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Next Generation EU, και ζητεί την ταχεία 
έγκρισή του· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων σε βιομηχανικούς τομείς που επλήγησαν ιδιαίτερα από την 
κρίση, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στη 
διευκόλυνση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, στις επενδύσεις σε ψηφιακές 
δεξιότητες και υποδομές, στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νεοφυών 
επιχειρήσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους, που θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

8. υπογραμμίζει ότι όσον αφορά την απόκτηση ή τη διατήρηση της παγκόσμιας ηγεσίας 
σε βιομηχανικούς τομείς στρατηγικής σημασίας, σε ορισμένες τεχνολογίες ιδιαίτερα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα σχέδια έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT) είναι καίριας σημασίας· υπενθυμίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
προσπαθειών καινοτομίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
ανταγωνιστικό προβάδισμα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, αλλά και της ποσότητας και της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας·

9. χαιρετίζει την οικονομική ανακούφιση που παρέχει η Επιτροπή για τη διάσωση θέσεων 
εργασίας μέσω του προγράμματος SURE και περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ 
υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων και εταιρειών για τη διευκόλυνση της 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων, ιδίως για τους εποχιακούς εργαζόμενους σε όλους τους 
τύπους εργασίας στον τουριστικό κλάδο·

10. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να οδεύει προς την επιτάχυνση της 
καινοτομίας, ιδίως στα βασικά πεδία της ψηφιοποίησης και της παραγωγής και να 
περιλαμβάνει στρατηγικές που προωθούν την ανάκτηση ποιοτικής απασχόλησης και 
ευκαιριών μεταποίησης σε ολόκληρη την Ένωση, διασφαλίζοντας ισόρροπη, 
περιφερειακή ανάπτυξη για όλες τις περιοχές της ΕΕ, με την ενίσχυση της πολιτικής 
συνοχής και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), 
προκειμένου να αυξηθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να αποφευχθεί η 
υπερβολική εξάρτηση από αλλοδαπούς παρόχους, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως 
τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η κυβερνοασφάλεια και η ασφάλεια 
δεδομένων, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι στρατηγικές τεχνολογίες και ενέργεια, 
ενισχύοντας, συνεπώς, τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς· 
τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις και η ορθή χρήση 
των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και να ενισχυθούν οι επενδύσεις κεφαλαίου από τις 
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επιχειρήσεις, να διαφοροποιηθούν οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να 
καταστούν πιο βιώσιμες και διαφανείς·

11. επαναλαμβάνει ότι ο βιομηχανικός τομέας συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομία 
και αντιστοιχεί σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών και επενδύσεων στην 
έρευνα και την καινοτομία· υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ ως ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, όσον αφορά τη διασφάλιση της βιομηχανικής ανάπτυξης 
της ΕΕ και την επίτευξη των στόχων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης· τονίζει, ως 
εκ τούτου, ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να αναπτύσσονται και να 
μεγεθύνονται, για παράδειγμα με τη μείωση του περιττού κανονιστικού φόρτου, τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης και την υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας, που είναι κρίσιμης σημασίας για την καινοτομία, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την πολυσυλλεκτικότητα· υποστηρίζει, εν 
προκειμένω, τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της νέας βιομηχανικής στρατηγικής και 
του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο αναμένεται να 
δημιουργήσει έως και 700.000 νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030, 
πολλές από τις οποίες θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ·

12. τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρή κοινωνική συνιστώσα στη βιομηχανική στρατηγική 
της ΕΕ και μια πολυσυλλεκτική ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή κεφάλαια και μηχανισμούς μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και 
άλλων· ζητεί να εφαρμοστεί η στρατηγική για την αντιμετώπιση των αναγκών των 
λιγότερο προηγμένων τεχνολογικά βιομηχανικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα στερεά ορυκτά καύσιμα και εκείνων 
που καλύπτονται από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες 
επενδύσεις σε υποδομές, όπως η ευρυζωνική κάλυψη του διαδικτύου·

13. τονίζει την ανάγκη να επισημανθεί ο κίνδυνος να υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας 
λόγω της βιομηχανικής μετάβασης και της ευθύνης των αρχών στον τομέα της 
κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς μισθούς και 
στήριξη για τους εργαζομένους κατά την εν λόγω μετάβαση, με έμφαση στην 
απασχολησιμότητα και την ευημερία, και να εξετάσουν ένα ευρύτερο φάσμα μέτρων 
κοινωνικής προστασίας, όπως τα εθνικά συστήματα ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα οικογενειακής στήριξης, τα 
επιδόματα θέρμανσης, οι επαρκείς συντάξεις, οι υποτροφίες για τους σπουδαστές, την 
πληρωμή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και τη βοήθεια για άτομα με αναπηρίες, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης·

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία συμβάλλουν 
στην πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, ατυχημάτων και επιβλαβών 
σωματικών και ψυχοκοινωνικών πιέσεων και έχουν απτή θετική επίδραση στην 
οικονομία συμβάλλοντας σε καλύτερες επιδόσεις και βιώσιμη επαγγελματική 
σταδιοδρομία· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, για κάθε ένα ευρώ που 
δαπανάται για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αποδίδονται τουλάχιστον δύο 
ευρώ· τονίζει ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία θα πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα και στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη·
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15. εκφράζει ικανοποίηση για την αύξηση των πόρων που διατίθενται στο Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, δεδομένου ότι έως το 2030 ενδέχεται να χαθούν 160°000 θέσεις εργασίας 
στον τομέα της εξόρυξης άνθρακα, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διαδικασίας 
βιομηχανικής μετάβασης, ενώ άλλοι τομείς όπως η ενεργειοβόρος βιομηχανία ή η 
αυτοκινητοβιομηχανία, θα αντιμετωπίσουν επίσης βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές·

16. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τον αντίκτυπο της εξάρτησης της Ευρώπης 
από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ιδίως από την Κίνα και από άλλες χώρες όπου το 
κράτος ασκεί σημαντική επιρροή στην αγορά, με αθέμιτες συνέπειες για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στην ΕΕ·

17. αναγνωρίζει την προσαρμοσμένη προσέγγιση που θα ακολουθήσει η Επιτροπή κατά 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων στο πλαίσιο της βιομηχανικής στρατηγικής· ζητεί 
αυτή η προσέγγιση να αποτελέσει τμήμα μιας ρεαλιστικής προοπτικής που καλύπτει τις 
πραγματικές ανάγκες κάθε οικοσυστήματος·

18. για την προστασία των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας, τονίζει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της ενωσιακής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι η ΕΕ παραμένει ανοιχτή και ελκυστική στις ξένες επενδύσεις, στο 
πλαίσιο του κράτους δικαίου και των προτύπων της ΕΕ·

19. τονίζει ότι η ικανότητα προσέλκυσης, πρόσληψης και διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
βιομηχανία της ΕΕ· θεωρεί ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, η 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε μελλοντοστραφείς τομείς και η αξιοπρεπής απασχόληση 
και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, η προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή φροντίδα 
παιδιών, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, ιδίως όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και τις ψηφιακές δεξιότητες, είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές ελλείψεις 
δεξιοτήτων και για να υποστηριχθεί η μεταστροφή σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και 
παροχής υπηρεσιών· πιστεύει ότι η επένδυση σε εξατομικευμένη δια βίου μάθηση, η 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, ο ψηφιακός γραμματισμός και οι ανθρώπινοι πόροι είναι σημαντικοί 
παράγοντες προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική και έγκαιρη αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων και των αιτούντων 
εργασία, δημιουργώντας ως εκ τούτου ισχυρό και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό, και θα 
πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των στόχων της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του προσδοκώμενου, επικαιροποιημένου 
θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα μέτρα και 
συντονισμένες στρατηγικές για τους ενήλικες, προκειμένου να τους επιτρέψει να 
ενισχύσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες 
προϋποθέσεις, απαιτήσεις και μεταβάσεις της αγοράς εργασίας·

20. αναγνωρίζει ότι οι ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων βρίσκονται μεταξύ των 
μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, εμποδίζοντας 
την παραγωγή και την ανάπτυξη, και τονίζει ότι οι δεξιότητες θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
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θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στον εντοπισμό των μελλοντικών 
ελλειμάτων και ελλείψεων σε δεξιότητες και στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πρακτικής 
εξάσκησης, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν έναν 
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και μια βελτιωμένη συνεργασία, καθώς και να 
προωθήσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ΕΕΚ, των βιομηχανικών συνεργατικών 
σχηματισμών, των πανεπιστημίων, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των 
επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα και 
τομείς· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των δομών υποστήριξης, όπως τα 
δίκτυα ΜΜΕ, οι οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, οι συνεργατικοί σχηματισμοί 
καινοτομίας και η παροχή συμβουλών σε νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη δημιουργία 
τοπικών και περιφερειακών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την κινητικότητα των εργαζομένων και να διασφαλίσουν τη 
δυνατότητα μεταφοράς και την πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
προσόντων και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των μετακινούμενων εργαζομένων εντός της ΕΕ, και να αναπτύξουν 
πολιτικές για την προσέλκυση ερευνητών, σπουδαστών υψηλών επιδόσεων και 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες·

21. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τη μελλοντική αγορά εργασίας και τη βιομηχανία της ΕΕ· σημειώνει ότι 
η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά 
την προώθηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης προσέγγισης και χρήσης αυτής της 
τεχνολογίας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την παροχή 
κατάλληλων απαντήσεων σε τομεακές αλλαγές που απαιτούν ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των εργαζομένων, και τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και 
την επιβολή των ευρωπαϊκών δεοντολογικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας για 
την ΤΝ· τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ενιαία αγορά, υπάρχει ανάγκη 
αντιμετώπισης πιθανών κοινωνιακών αντιδράσεων, καθώς και ανάπτυξης εννοιών και 
ιδεών που μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στις εν λόγω προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών φορολογικών πτυχών της αντικατάστασης των 
χώρων εργασίας από τη ρομποτική·

22. καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να ενισχύσουν τους κοινωνικούς 
εταίρους, να επεκτείνουν την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να 
λάβουν μέτρα για την προώθηση της υψηλής πυκνότητας συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργοδοτικών ενώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας 
δημοκρατικός, πολυσυλλεκτικός και κοινωνικά δίκαιος βιομηχανικός τομέας· 
υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος αποτελεί ουσιαστικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δημοκρατικής, πολυσυλλεκτικής και δίκαιης 
μετάβασης στον βιομηχανικό τομέα· πιστεύει ότι η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, 
των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών δημιουργεί ένα περιβάλλον υπέρ της ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι η νέα βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις της ΕΕ στην κοινωνική αγορά και να συμπεριλαμβάνει 
πλήρως τους κοινωνικούς εταίρους μέσω ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης· 
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τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος συμβάλλει τόσο στην οικονομική ανταγωνιστικότητα 
όσο και στην κοινωνική συνοχή· ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού 
διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να εξισορροπηθούν οι εργασιακές 
σχέσεις και να προωθηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι οποιαδήποτε 
βιομηχανική στρατηγική θα πρέπει να θέτει τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους 
τους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο επίκεντρο της δράσης της, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία της· ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τους φορείς αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

23. τονίζει την ανάγκη ταχύτερης ένταξης νέων μαθητευομένων στην αγορά εργασίας μέσω 
υψηλής ποιότητας, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθούν την εκπαιδευτική κουλτούρα της ΕΕΚ από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
στο πλαίσιο της οποίας αποτιμώνται τα επαγγέλματα και η εκπαιδευτική πορεία της 
ΕΕΚ καθίσταται επιθυμητή και προβλέψιμη πορεία·

24. τονίζει τον ρόλο της προσβασιμότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη 
δημιουργία μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει και να ενθαρρύνει περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε δραστηριότητες δια 
βίου μάθησης, όπως πανεπιστημιακά προγράμματα για ενήλικες και ηλικιωμένους, 
δημόσια κέντρα μάθησης, κουπόνια για μαθησιακές δραστηριότητες, ανοικτά μαζικά 
διαδικτυακά μαθήματα, περισσότερα κονδύλια για οργανισμούς της κοινωνίας των 
πολιτών στον τομέα της εκπαίδευσης, δραστηριότητες και κονδύλια για μεταβάσεις 
σταδιοδρομίας·

25. χαιρετίζει το έργο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), 
ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην προώθηση της κινητικότητας 
και στην παροχή βοήθειας στις χώρες εταίρους που πραγματοποιούν μεταβάσεις και 
αναπτύσσουν ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους και της αγοράς εργασίας· ζητεί την αυξημένη 
συνεργασία ως προς την ανταλλαγή συμπερασμάτων, πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των Cedefop, Eurofound, EEAS και της Επιτροπής·

26. είναι της άποψης ότι η πρόσφατη πανδημία υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών 
και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, ιδίως της τηλεργασίας, και την ανάγκη 
θέσπισης ελάχιστων κοινών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και τη διασφάλιση της συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων· είναι την άποψης ότι η τηλεργασία προσφέρει ευκαιρίες, όπως 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μειωμένες 
εκπομπές CO2 ως προς τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχυμένες ευκαιρίες 
απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, φροντιστές, νέους και άτομα σε απομακρυσμένες 
περιοχές, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά το 
κοινωνικό, επαγγελματικό και ψηφιακό χάσμα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης των όρων της τηλεργασίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στην ψηφιακή 
οικονομία·

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού 
σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, που εκδημοκρατίζει την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, περιλαμβάνει τη δια βίου μάθηση και τη μη τυπική εκπαίδευση, 
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εξασφαλίζει καλύτερη χρηματοδότηση ώστε να καταστούν οι ψηφιακές δεξιότητες 
κορυφαία προτεραιότητα και αυξάνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
από την Επιτροπή να διερευνήσει τον σημαντικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
τηλεργασίας και τηλεμάθησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο·

28. τονίζει ότι η πολιτική για το κλίμα θα πρέπει να υλοποιείται με τρόπο που υποστηρίζει 
τις νέες τεχνολογίες, τις επενδύσεις και την καινοτομία και, κατά συνέπεια, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι, ενώ η οικολογική μετάβαση έχει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες πράσινες θέσεις εργασίας, κάθε σχέδιο για την 
απαλλαγή των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να 
συνοδεύεται από έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα που συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα διαρροής άνθρακα·

29. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικά πλαίσια προληπτικής 
αναδιάρθρωσης και ένα πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας, ώστε οι έντιμοι οφειλέτες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους, να 
αποφύγουν την αφερεγγυότητα και να μην αποτρέπονται να δοκιμάσουν νέες ιδέες·

30. τονίζει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η επίτευξη της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές της βιομηχανικής 
στρατηγικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου στη 
στρατηγική της για τη βιομηχανική πολιτική, ιδίως στα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ψηφιακών και των πράσινων μετασχηματισμών, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τους τομείς STEM, καθώς 
και στην εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, προκειμένου να 
γεφυρωθεί το βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των φύλων· καλεί την Ένωση, τα κράτη 
μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εξαλείψουν τυχόν μισθολογικές διακρίσεις 
λόγω ηλικίας ή φύλου στον βιομηχανικό τομέα και να διασφαλίσουν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκείς μισθούς, 
είτε μέσω συλλογικών συμφωνιών, είτε μέσω νόμιμων κατώτατων μισθών· καλεί τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν στην απεμπλοκή της οδηγίας του 2012, για τις γυναίκες 
σε διοικητικά συμβούλια, προκειμένου να αυξηθεί η αναλογία των γυναικών που 
κατέχουν διευθυντικές θέσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020 
αντιμετωπίζει και προωθεί την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε βιομηχανικούς 
τομείς και χώρους εργασίας, αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της, μέσω της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, την προώθηση της αλληλεγγύης και της διασφάλισης 
της προσβασιμότητας με εξάλειψη των φυσικών, ψηφιακών, εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών φραγμών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών ψηφιακής βοήθειας· 
παροτρύνει τον βιομηχανικό τομέα να εφαρμόσει πλήρως την αρχή του καθολικού 
σχεδιασμού προκειμένου η πλήρης προσβασιμότητα να υφίσταται ως αρχή από το 
στάδιο του σχεδιασμού και να συμμετάσχει σε διάλογο με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες·

32. τονίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ενωμένα για να προωθήσουν τη 
θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον κόσμο, δημιουργώντας μια ευρεία και 
ανταγωνιστική βιομηχανική βάση σύμφωνα με τον στόχο κλιματικής ουδετερότητας 
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για το 2050· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, η 
κοινωνική προστασία, οι εύρυθμες δημόσιες υπηρεσίες και το κράτος δικαίου 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ευημερία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
σε αυτό το πλαίσιο·

33. καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής πολιτικής, ότι η χρηματοδοτική στήριξη και οι επιδοτήσεις παρέχονται 
μόνο σε επιχειρήσεις που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις· υπογραμμίζει, 
επίσης, ότι βοήθεια έκτακτης ανάγκης έπειτα από μια κατάσταση κρίσης, όπως η νόσος 
COVID-19, θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν προβαίνουν σε 
επαναγορά μετοχών, σε καταβολή μερισμάτων, σε παροχή πριμ σε στελέχη, και που δεν 
είναι καταχωρισμένες σε φορολογικούς παραδείσους.
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