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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de medlemsstater som har stått emot den ekonomiska krisen 
bäst har gett prioritet åt en kraftfull social dialog och en aktiv sysselsättningspolitik med 
syftet att skapa och bevara så många arbetstillfällen som möjligt, samt åt framtidsinriktade 
investeringar anpassade i detta syfte, till exempel sociala investeringar och investeringar i 
sektorerna för grön övergång. Parlamentet anser att dessa prioriteringar bör undersökas 
och vara vägledande för en återindustrialisering av Europa på en solid, konkurrenskraftig, 
inkluderande, hållbar och diversifierad grund. Parlamentet understryker här vikten av att 
det utvecklas en social och solidarisk ekonomi (framför allt med kooperativ inom 
industrin) och en cirkulär ekonomi med återvinning och förädling. Parlamentet anser att 
man för detta ändamål måste fastställa mätbara mål och exakta tidsplaner.

2. Europaparlamentet anser att investeringarna måste diversifieras, både inom forskning och 
ny teknik. Parlamentet tillägger att vi även bör få ny fart på vår traditionella industri, inom 
sådana sektorer som stål, bilar, textilier och flyg för att förbättra vår produktionsapparat, 
så att vi kan erövra nya marknader och förbli konkurrenskraftiga internationellt sett.

3. Europaparlamentet understryker att en annan orsak till olika industribranschers 
kristålighet är att de ger upphov till en ekonomi av tjänster kring sin 
produktionsverksamhet.

4. Europaparlamentet påpekar att kommissionens förslag bör åtföljas av en konkret 
investeringsplan i storleksordningen 30 miljarder euro per år, i syfte att främja bevarande 
och återuppbyggnad i socialt och miljömässigt hänseende av de industriella 
förädlingskedjorna med tillhörande tjänster, till stöd för industrins framtid.

5. Europaparlamentet rekommenderar att det investeras i mänskliga resurser och att man 
förbättrar villkoren för förverkligandet av rätten till fortbildning, lärlingsutbildning –
framför allt inom ramen för varvade utbildningssystem – kompetenshöjning och livslångt 
lärande, samt att det fastställs en individuell rätt till vidareutbildning, samtidigt som 
möjligheter till övergång mellan de olika utbildningssystemen säkerställs, så att man ska 
kunna förutse och möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, till exempel inom en 
industri som är inriktad på ny teknik och en grön och energisnål ekonomi. Samtidigt bör 
även arbetet med forskning och utveckling och med tillvaratagande av innovationerna 
stödas. Parlamentet betonar vikten av att inrätta gemensamma strukturer för att de små 
och medelstora företagen och mikroföretagen ska kunna erbjuda denna typ av utbildning. 
Parlamentet uppmanar till ett starkare samarbete mellan företag och universitet och 
yrkeshögskolor. Parlamentet understryker att dessa insatser måste tillämpas på alla 
produktionskedjor, inbegripet industrier som uppvisar ett mindre mervärde, men som trots 
detta spelar en avgörande roll för fortlevnaden för industrier med ett högt mervärde.

6. Europaparlamentet uppmanar också unionen och medlemsstaterna till omfattande 
investeringar i forskning och utbildning, framför allt för att underlätta övergången till en 
energisnålare industri, som går att förena med unionens ambitioner i miljöhänseende, 
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vilka i sin tur måste avvägas efter unionens ambitioner på industrins område.

7. Europaparlamentet uppmanar till ökad anställning av personal för verksamhet inom 
forskning, utveckling och innovation samt till sådana investeringar, att personalen får 
bästa möjliga utbildning och bästa möjliga forskningsverktyg, arbetsredskap och 
arbetsförhållanden.

8. Europaparlamentet uppmanar till att man på arbetsplatserna ska främja en positiv anda, 
tillsammans med bonussystem som bidrar till att den erfarenhet och kreativitet som finns 
hos all personal ska kunna komma till full nytta för att rationalisera arbetsmetoderna och 
produktionsprocesserna och se till att utrustningen blir mer effektiv.

9. Europaparlamentet understryker vikten av en social dialog på branschnivå för att omrikta 
de europeiska industrierna och gynna utvecklingen av företagens sociala ansvar och en 
social märkning som bygger på gemensamma kriterier, för att löntagarna ska involveras i 
sina företags framtid och utvecklingen av en välavvägd flexicurity möjliggöras, varvid 
denna flexicurity ska stödja skapandet av anständiga och varaktiga arbetstillfällen av god 
kvalitet. Parlamentet betonar att man måste främja och förbättra arbetstagarnas och deras 
företrädares rätt till information, samråd och medbestämmande, framför allt i samband 
med omstruktureringar av företag. Parlamentet hänvisar framför allt till sin resolution av 
den 15 januari 2013 med rekommendationer till kommissionen om information till och 
samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (2012/2061(INI)).

10. Europaparlamentet understryker att skapandet av egna medel i EU:s budget skulle kunna 
inverka positivt på återindustrialiseringen av Europa.

11. Europaparlamentet påminner om att åtgärder snarast måste vidtas som gynnar skapandet 
av ett stöd för innovativa industrier, genom att underlätta små och medelstora företags 
tillgång till finansiering, minska de skattemässiga och administrativa bördorna för dem, 
utveckla samarbetet mellan företag samt undervisnings- och forskningsinstitutioner och 
utnyttja möjligheterna på den digitala inre marknaden.

12. Europaparlamentet understryker att särskilt små och medelstora företag och traditionella 
produktionsbranscher, bland dem också energiintensiva industrier, bör få stöd med att 
utveckla hållbara affärsmodeller och ta initiativ till innovationer som förbättrar 
resurseffektiviteten.

13. Europaparlamentet rekommenderar att programmet för entreprenörskap och innovation 
och programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) 
utnyttjas på bättre sätt. 

14. Europaparlamentet anser att utvecklingen av ett enhetligt europeiskt patent gör det möjligt 
för de ledande industrierna i Europa att bli mer konkurrenskraftiga på global nivå och ta 
sig in på nya marknader som kan skapa arbetstillfällen.

15. Europaparlamentet anser det behövs mera konsekvens mellan vår handelspolitik, 
konkurrenspolitik och industripolitik för att de små och medelstora företagen ska få hjälp 
med att bedriva verksamhet utanför sina ursprungsländer och lättare komma in på 
marknaden.
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16. Europaparlamentet påminner om vikten och konsekvenserna av kravet på att sociala 
normer efterlevs i samband med större anbudsinfordringar vid offentlig upphandling.

17. Europaparlamentet föreslår att alla tillbudsstående finansieringsinstrument och rättsakter 
ska utnyttjas till förmån för omlokaliseringen av ekonomin, och uppmanar till inrättande 
av informationscentrum för att öka företagarnas medvetenhet om fördelarna med att 
behålla eller omlokalisera sin verksamhet i Europa, eftersom korta leveranskedjor kan 
leda till att produkter tillverkas lokalt och att industrin fungerar effektivare, samtidigt som 
den lokala sysselsättningen utvecklas. Parlamentet föreslår att Eures ska användas så 
effektivt som möjligt, så att man kan tillvarata kompetensen hos unga europeiska 
arbetssökande, och uppmanar medlemsstaterna att förbättra tjänstedirektivets 
genomförande och få bort social dumpning.

18. Europaparlamentet föreslår att kommissionen, sektor för sektor, ingående ska undersöka 
den europeiska industriproduktionens förädlingsvärde inom produktionskedjorna globalt 
sett, för att fastställa i hur hög grad olika industrisektorer är förankrade i de olika 
medlemsstaterna, samt att mer effektivt utarbeta en gemensam strategi för att försvara 
EU:s intressen inom industrins område.

19. Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska utvärdera om det är förenligt med 
unionens konkurrenslagstiftning att en koncern med världsomfattande verksamhet vägrat 
att överlåta en anläggning som den besluta lägga ned till en annan koncern som eventuellt 
varit intresserad av att ta över den, eller till en offentlig enhet som kunnat driva den under 
en övergångstid.

20. Europaparlamentet understryker att unionen inom sina handelsförbindelser måste bevaka 
sin industris intressen, såväl vid utarbetandet av sina handelsavtal eller sin lagstiftning om 
tredjeländers tillträde till sin marknad för offentlig upphandling som, vilket hittills skett 
alltför sällan, när unionen använder sina instrument för att skydda företag mot illojal 
konkurrens från tredjeländer.

21. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att vidta de 
åtgärder som behövs för att vi ska få en europeisk industripolitik, som inte försvagas av att 
medlemsstaterna, såsom fallet är i dag, konkurrerar sinsemellan. Parlamentet 
rekommenderar för detta ändamål en avstämning av de nationella sociala normerna i 
riktning uppåt, tillsammans med en harmonisering i skattefrågor.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i händelse av eventuella ändringar av 
fördragen införa en gemensam industripolitik med liknande ambitioner och medel som 
den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. ett verklig gränsöverskridande samråd om en 
gemensam strategi, omfattande finansiella medel och sådana styrmedel för marknaderna 
som andra stora handelsområden i världen redan har, såsom ett monetärt styrmedel eller 
regler för statligt stöd som är anpassade efter vår industris behov, samtidigt som 
internationell rätt efterlevs.
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