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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 και αντιπροσωπεύει πάνω από το 80 % των εξαγωγών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλους 
τους κλάδους, τα επαγγέλματα και τις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες της βιομηχανίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πρέπει να χρησιμεύει ως 
φορέας για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και για την 
επίτευξη μιας ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς αγοράς εργασίας, που θα 
συνοδεύει τη μετάβαση προς μια ψηφιακή και με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
βιομηχανία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ζωτικής 
σημασίας για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα, 
δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική ευημερία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τη βιομηχανία της ΕΕ, με περισσότερους από 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και μια προβλεπόμενη μέση 
μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7 % σε ολόκληρη την ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και η συνεχής συνεργασία μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική 
που αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δικαιότερης κοινωνίας για όλους και μετριάζει τον 
κίνδυνο να υπάρχουν πολίτες που εγκαταλείπονται·

1. επισημαίνει ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνη με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
κοινωνικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών όπως και την ανάγκη να συνεχιστεί 
η εφαρμογή των αρχών της, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και οι ίσες ευκαιρίες, καθώς και η πρόσβαση σε αγορές εργασίας και 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λειτουργούν εύρυθμα·

2. τονίζει ότι το μόνιμο ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας πρέπει να εγκριθεί 
ως ένα βασικό μέσο το οποίο πρέπει να συνοδεύει τη διττή οικολογική και ψηφιακή 
μετάβαση·

3. θεωρεί ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές 
μετεγκατάστασης που προωθούν την ανάκτηση από την ΕΕ ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και ευκαιριών μεταποίησης, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από αλλοδαπούς 
παρόχους, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως υγεία, ψηφιοποίηση και ενέργεια, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·
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4. τονίζει ότι η ικανότητα πρόσληψης και διατήρησης ενός εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ανταγωνιστική βιομηχανία της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η εκπαίδευση σε μελλοντοστραφείς τομείς, δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως 
όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες, 
είναι ουσιαστικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις 
δεξιοτήτων· πιστεύει ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και έγκαιρης αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επαγγελματικής 
επιμόρφωσης των εργαζομένων, και θα πρέπει να αποτελεί 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 και του προσδοκώμενου, επικαιροποιημένου θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία έχει καταδείξει τη σημασία των ψηφιακών λύσεων, 
ιδίως της τηλεργασίας, και την ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων γραμμών και 
κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει 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· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικό 
πλαίσιο ενόψει της ρύθμισης των όρων της τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

6. 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 επιχειρηματικότητα, στους τομείς STEM, καθώς και στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ένα 
βιομηχανικό και ψηφιακό χάσμα των φύλων·

7. 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, μέσω της καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
διασφάλισης της προσβασιμότητας με εξάλειψη των φυσικών, ψηφιακών και 
κοινωνικών φραγμών.


