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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at de medlemsstater, der har klaret sig bedst igennem den økonomiske krise, har 
prioriteret en stærk arbejdsmarkedsdialog og en aktiv beskæftigelsespolitik, der har til 
formål at bevare flest mulige arbejdspladser, samt investeringer i fremtiden på linje med 
denne målsætning, f.eks. sociale investeringer og investeringer i sektorer med økologisk 
omstilling; mener, at disse prioriteringer bør undersøges og skal danne udgangspunkt for 
en genindustrialisering af Europa på et solidt, konkurrencedygtigt, inklusivt, bæredygtigt 
og diversificeret grundlag; understreger i denne forbindelse betydningen af at udvikle en 
solidarisk social økonomi (f.eks. kooperative virksomheder) og en cirkulær økonomi med 
vægt på genanvendelse og forarbejdning; finder det i denne forbindelse nødvendigt at 
fastsætte målbare mål og præcise tidsplaner;

2. mener, at investeringerne skal være diversificerede såvel inden for forskning som inden 
for de nye teknologier; tilføjer, at vi også bør tilføre nye impulser til de traditionelle 
industrisektorer såsom stål-, bil-, tekstil- og luftfartsindustrien for at forbedre vores 
produktionsredskaber og give os mulighed for at erobre nye markeder og forblive 
konkurrencedygtige på internationalt plan;

3. understreger, at industrisektorerne gør det muligt at modstå kriser, og at det samme gælder 
den serviceøkonomi, som de genererer i tilknytning til deres produktion;

4. henleder opmærksomheden på, at Kommissionens forslag bør følges op af en konkret 
investeringsplan med et beløb på 30 mia. EUR om året, som skal være rettet mod at 
fremme bevarelse og socio-økologisk omstrukturering af værdifulde 
industriproduktionssektorer og tjenester i tilknytning hertil for at konsolidere industriens 
fremtid;

5. anbefaler at investere i menneskelige ressourcer og at forbedre betingelserne for 
virkeliggørelse af retten til uddannelse og lærlingeuddannelse, og navnlig en veksling 
mellem de to systemer, retten til at erhverve nye kvalifikationer og til livslang læring, at 
indføre en individuel ret til at udbygge sin uddannelse og skabe fleksibilitet mellem de 
forskellige uddannelsessystemer for at foregribe og imødekomme behovene for 
kvalificeret arbejdskraft i f.eks. en industri, der er orienteret mod nye teknologier og en 
grøn og energifattig økonomi, og samtidig støtte forskning og teknologi og styrke 
innovation;  understreger behovet for at oprette fælles strukturer for at SMV'er og 
mikrovirksomheder kan tilbyde disse typer uddannelse; slår til lyd for et forstærket 
samarbejde mellem virksomheder, universiteter og højere læreanstalter; understreger, at 
disse bestræbelser skal iværksættes i hele produktionskæden, herunder i sektorer med en 
lavere merværdi, men som alligevel er uundværlige for bæredygtigheden af sektorer med 
en høj merværdi;

6. henstiller til Unionen og medlemsstaterne også at investere massivt i forskning og 
udvikling, bl.a. for at fremme overgangen til en industri, der forbruger mindre energi og 
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som er forenelig med Unionens miljømålsætninger, som bør udformes og afvejes efter 
dens industrielle ambitioner;

7. opfordrer til, at der rekrutteres mere personale til forsknings-, udviklings- og 
innovationsopgaver, og til, at der investeres i at bringe den uddannelse, der tilbydes 
personalet, samt arbejds- og forskningsbetingelser og -redskaber op på det bedst mulige 
niveau;

8. opfordrer til fremme på arbejdspladserne af et positivt klima og af en ordning for 
anerkendelse af fortjenstfuldhed, således at de erfaringer og den kreativitet, som 
personalet som helhed besidder, fuldt ud kan udnyttes og bidrage til at rationalisere 
arbejdsmetoder og produktionsprocesser og til at udnytte produktionsapparatet mere 
effektivitet;

9. understreger betydningen af en arbejdsmarkedsdialog på brancheniveau for at omlægge de 
europæiske industrier gennem fremme af udviklingen af virksomhedernes sociale ansvar 
og en social mærkning, der bygger på fælles kriterier, for at inddrage lønmodtagerne i 
deres virksomheds fremtid og muliggøre udviklingen af en afbalanceret flexicurity, som 
støtter oprettelsen af anstændige, varige og kvalitetsbetonede arbejdspladser; understreger 
nødvendigheden af at fremme og styrke arbejdstagernes og deres repræsentanters ret til 
information, høring og medbestemmelse, bl.a. i forbindelse med omstrukturering af 
virksomheder; henviser i denne forbindelse til Europa-Parlamentets beslutning af 
15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af 
arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (2012/2061(INI));

10.  understreger, at indførelsen af egne indtægter i EU-budgettet kunne få en positiv 
indflydelse på Europas genindustrialisering;

11. minder om, at der snarest muligt skal træffes foranstaltninger, der fremmer oprettelse af 
og støtte til innovative industrier, ved at lette SMV'ers adgang til finansiering, mindske de 
skattemæssige og administrative byrder, der hviler på dem, udvikle samarbejdet mellem 
virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, og udnytte mulighederne på det 
digitale indre marked;

12. understreger, at der ved udviklingen af bæredygtige virksomhedsmodeller og fremme af 
innovationer til forbedring af energieffektiviteten især bør ydes støtte til SMV'er og 
klassiske produktionsgrene, herunder energiintensive industrier;

13. henstiller til en bedre udnyttelse af iværksætter- og innovationsprogrammet (PIE) og 
programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME); 

14. mener, at udviklingen af et fælles EU-patent vil gøre det muligt for de højteknologiske 
industrier i Europa at blive mere konkurrencedygtige på globalt plan og erobre nye 
markeder, der kan skabe arbejdspladser;

15. slår til lyd for en større kohærens mellem vores handelspolitik, vores konkurrencepolitik 
og vores industripolitik for at kunne hjælpe SMV'er med at operere uden for deres 
oprindelsesland og fremme deres adgang til markederne;
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16. erindrer om betydningen og vigtigheden af kravet om respekt for sociale standarder i 
forbindelse med omfattende offentlige udbud;

17. foreslår at mobilisere samtlige disponible finansielle og lovgivningsmæssige instrumenter 
for at fremme en relokalisering af økonomien og opfordrer til, at der oprettes 
informationscentre for at gøre de erhvervsdrivende opmærksomme på fordelene ved at 
bevare eller flytte deres aktiviteter tilbage til Europa, idet en afkortning af 
forsyningskæderne vil føre til en lokal forankring for produkterne og større effektivitet i 
forarbejdningssektoren, samtidig med at mulighederne for lokal beskæftigelse øges;  
foreslår at forbedre anvendelsen af Eures med henblik på at udnytte de unge europæiske 
arbejdssøgendes kvalifikationer og opfordrer medlemsstaterne til at forbedre 
gennemførelsen af servicedirektivet og til at undgå social dumping;

18. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en dybtgående sektoropdelt undersøgelse af 
merværdien ved den europæiske industriproduktion med det formål at påvise, hvordan de 
forskellige industrisektorer er forankret i de forskellige medlemsstater, og for mere 
effektivt at kunne opstille en fælles strategi til beskyttelse af europæiske industriinteresser;

19. opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvorvidt en global koncerns afvisning af at 
afhænde et produktionssted, som den har besluttet af lukke, til en anden koncern, der 
eventuelt ville overtage stedet, eller til en offentlig instans med henblik på en midlertidig 
offentlig drift er i overensstemmelse med den europæiske konkurrencelovgivning;

20. understreger, at det er nødvendigt, at Unionen er opmærksom på sin industris interesser i 
forbindelse med Unionens handelsforbindelser, såvel under udarbejdelsen af 
handelsaftaler eller af lovgivning om adgang til offentlige udbud for virksomheder fra 
tredjelande som i forbindelse med den alt for sjældne anvendelse af Unionens 
beskyttelsesmekanismer over for unfair konkurrence fra virksomheder i tredjelande;

21. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på skabelse af en europæisk industripolitik, som ikke svækkes af 
konkurrence mellem medlemsstaterne, sådan som det er tilfældet i dag; slår i denne 
forbindelse til lyd for konvergens hen imod de højeste nationale standarder på det sociale 
område samt for en skattemæssig harmonisering;

22. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med eventuelle traktatændringer at lægge 
grunden til en fælles industripolitik udrustet med ambitioner og midler, der er 
sammenlignelige med landsbrugspolitikkens, dvs. en virkelig tværnational indsats for en 
fælles strategi, betydelige finansielle midler og redskaber til regulering af markederne, 
hvilket de andre store handelsområder i verden råder over, f.eks. det monetære redskab 
eller regler for statsstøtte, der er tilpasset vores industris behov, samtidig med at de 
internationale regler overholdes.
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