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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:

A. Dynamiska och inkluderande arbetsmarknader, där människor har höga, 
marknadsrelevanta kunskapsnivåer, är nödvändiga för den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft och för den sociala sammanhållningen.

1. Europaparlamentet välkomnar åtgärdsplanen för bilindustrin och noterar bilindustrins 
strategiska betydelse för den europeiska ekonomin, med hänsyn till att den står för runt 
12 miljoner direkta och indirekta arbetstillfällen. Bilindustrin ger ett ansenligt positivt 
bidrag till EU:s handelsbalans på ungefär 90 miljarder euro (2011) , attraherar den största 
privata satsningen på forskning och innovation (cirka 30 miljarder euro 2010), samt är 
oerhört viktig som pådrivare för teknisk innovation. Parlamentet anser att en ambitiös 
europeisk industripolitik med stark betoning av lokal sysselsättning och utveckling av 
grön teknik är en nödvändig drivkraft för en markant sysselsättningsskapande 
återhämtning och för att främja hållbar tillväxt. Parlamentet betonar att den europeiska 
bilindustrin behöver en strategi för förnyelse i riktning mot mer hållbara bilar som en del 
av ett grönare transportsystem. 

2. Europaparlamentet betonar vikten av att utmärka sig på den globala marknaden genom 
kvalitet och säkerhet. Parlamentet anser det därför nödvändigt med investeringar i
högteknologi och satsningar på innovation.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag kallat eCall, enligt vilket 
automatiska nödsamtal till räddningstjänst utgår från fordon vid allvarliga olyckor.

4. Europaparlamentet håller fast vid att integrationen inom EU bör förbättras genom att 
fordon avsedda för förare med funktionsnedsättningar bättre anpassas i fråga om prestanda 
och tillgänglighet.

5. Europaparlamentet efterfrågar en sådan förbättring av hälso- och säkerhetsstandarder på 
arbetsplatserna som behandlades i Community Strategy on Health and Safety at Work 
2007–2012, i enlighet med hur olika typer av arbeten och arbetsuppgifter förändras. 
Därför uppmanar parlamentet kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en 
europeisk strategi för hälsa och säkerhet för 2020.

6. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att genomföra Europa 2020-målen om 
smart och hållbar tillväxt för alla genom att främja en starkare europeisk bilindustri. I 
detta sammanhang betonar parlamentet vikten av att Europa får ha kvar en stark 
biltillverkningsbas i Europa, även genom att exportera ett större utbud av fordon av hög 
kvalitet och med hållbar teknik till tredjeländer. Parlamentet betonar den ökade betydelsen 
av forskning, utveckling och innovation, eftersom det måste utvecklas energisnåla bilar 
med låga koldioxidutsläpp för att Europa ska kunna ha kvar sin konkurrenskraft, så att 
sysselsättningen ökar genom att beroendet av importerad energi minskar.

7. Europaparlamentet ser en tillväxtpotential hos elfordon, inte bara i termer av hållbar 
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energi och kampen mot klimatförändringar, utan också som en källa till ekonomisk 
tillväxt och ökad sysselsättning. Parlamentet efterlyser därför insatser som syftar till att 
utveckla och förbättra dessa fordon samt uppmuntra deras användning i EU. Detta 
kommer att kräva en infrastruktur som möjliggör tankning eller laddning av fordon som 
använder alternativa bränslen.

8. Europaparlamentet välkomnar de av kommissionen föreslagna programmen 
Horisont 2020 och Cosme, vilka finansiellt ska stödja större och mindre företag att 
förbättra sin konkurrenskraft och samtidigt styra Europa i riktning mot ett resurseffektivt 
och miljövänligt transportsystem.

9. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som föreslås i åtgärdsplanens fjärde pelare. 
Parlamentet understryker behovet av långsiktiga strategier som gör det möjligt för företag 
och anställda att anpassa sig till strukturomvandlingar, medan de samtidigt föregriper 
förändringar och minimerar de sociala konsekvenserna. Parlamentet efterlyser återigen en 
rättsakt om information till och samråd med anställda, planering och hantering av 
omstruktureringar. Parlamentet fäster särskilt stor vikt vid en långsiktig planering av 
strukturomvandlingen, som utformats för att trygga en successiv övergång, om kraven på 
arbetskraften ändras. Parlamentet betonar att kompetensnivåerna bör vara sådana att de 
tryggar sysselsättningen och vid behov möjliggör en övergång till nya produktionsformer 
och affärsmodeller.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för bättre lagstiftning gå mer 
systematiskt till väga vid utvärdering av kommissionsförslagens inverkan på Europas 
bilindustriers förmåga att ha kvar sin konkurrenskraft på internationell nivå, och 
därigenom att skapa många av de nya arbetstillfällen som Europa är beroende av. I detta 
avseende uppmanar parlamentet kommissionen att aktivt motverka överreglering av EU:s 
lagstiftning på nationell nivå.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föregripa omstruktureringsprocesserna 
i syfte att rädda arbetstillfällen, främja intern och extern rörlighet och minimera de 
eventuella negativa effekterna av dessa processer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att faktiskt tillämpa nationella lagar och gällande EU-direktiv, t.ex. direktivet om
kollektiva uppsägningar, direktivet om överlåtelse av företag samt direktivet om en ram 
för information och samråd, med vederbörlig respekt för subsidiaritetsprincipen. 
Parlamentet anser att EU-medel borde spela en viktig roll för att undvika, minimera och 
lindra omstruktureringarnas eventuella negativa effekter.

12. Europaparlamentet anser att i de fall en omstrukturering är oundviklig ska nedläggning av 
fabriker och nedskärning av personal komma i fråga bara som en sista utväg. Därför är det 
viktigt att informera och förhandla med parterna, inklusive fackföreningarna och 
representanterna för arbetstagare och företag, för att nå en överenskommelse som 
garanterar företagets livskraft och respekterar arbetstagarnas rättigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i full utsträckning använda Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter såsom en åtgärd på kort sikt, i händelse av 
fabriksnedläggningar och avsevärda personalnedskärningar. Parlamentet upprepar sin 
åsikt att utformningen av åtgärderna inom Europeiska fonden för justering av 
globaliseringseffekter bör vara förenlig med övergången till en resurseffektiv och 
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miljömässigt hållbar ekonomi.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att förutse kompetensbehov och att anpassa 
arbetstagarnas kompetensnivåer, även genom livslångt lärande. Parlamentet stöder 
inrättandet av ett europeiskt råd för kompetens på bilområdet, som ska främja relevant 
högre utbildning och yrkesutbildning genom att sammanföra observationsorgan för 
industri, sysselsättning och kompetens, såväl som arbetsmarknadens relevanta parter samt 
organisationer för utbildningsanordnare, för att främja utbyte av bästa praxis, 
kompetensutveckling och sysselsättning inom bilsektorn.

15. Europaparlamentet betonar vikten av social dialog för kompetensanpassning och 
omstruktureringsprocesser samt behovet av att följa bästa praxis1. Parlamentet erinrar om 
positiva exempel på utveckling av provisoriska innovativa instrument under krisen, såsom 
korttidsarbete, som bidragit till att sysselsättningen kunnat kvarstå på tidigare nivåer.

16. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att anta nationella sysselsättningsplaner 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen, med hänsyn tagen till efterfrågan på 
särskild kompetens inom industrisektorn i allmänhet och bilsektorn i synnerhet.

17. Europaparlamentet anser att kvalificerad arbetskraft är avgörande för att den europeiska 
bilindustrin ska vara konkurrenskraftig och kvalitetsinriktad. Därför är det nödvändigt att 
modernisera utbildningssystemen, genom nya kursplaner, IKT och partnerskap med 
arbetsgivare, för att förbättra de kvalifikationer som kommer att behövas i framtiden.

18. Europaparlamentet kräver att Europeiska socialfonden används för omskolning och 
vidareutbildning av arbetstagare samt förbättring av det livslånga lärandet, så att man på 
detta sätt tar itu med kompetensbehov, kompetensmatchning och förändringsförberedelse, 
i synnerhet inom bilindustrin och att man då beaktar den europeiska bilindustrins 
överkapacitet samt behovet av en övergång till en hållbar ekonomi och gröna fordon.

19. Europaparlamentet betonar att Eures behöver användas ännu bättre, eftersom Eures 
kompletterar medlemsstaternas arbetsförmedlingar, och stöder i detta sammanhang att 
Eures används, inte bara för rådgivning till arbetstagare, arbetssökande och arbetsgivare 
om deras rätt till fri rörlighet, utan även som ett arbetsmarknadsinstrument med särskilt 
fokus på att ge personer varaktigt heltidsarbete så de kan leva helt och fullt, och så att 
europeiska biltillverkare i ökad utsträckning kan få den kunniga arbetskraft som de 
behöver.

20. Europaparlamentet påpekar de sociala och ekonomiska fördelarna med gemensamma 
kontaktpunkter i syfte att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare mellan 
medlemsstaterna, till förmån för arbetstagare och bilindustrin.

21. Europaparlamentet framhåller att utvecklingen av ny, miljövänlig teknik inom bilsektorn, 
som bland annat leder till att utsläppen av växthusgaser minskar, kan säkerställa såväl 
bilsektorns ekonomiska framgång som dess arbetstillfällen på sikt.

                                               
1 Checklista för omstruktureringar i kommissionens meddelande av den 3 juni 2009 Ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning, COM(2009)0257.
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22. Europaparlamentet betonar att sociala konsekvensbedömningar och sociala hänsyn bör 
integreras i all industripolitik. Parlamentet understryker att social otrygghet får negativa 
konsekvenser för arbetstagarnas innovation, produktivitet och kreativitet och därmed 
också för den ekonomiska tillväxten.

23. Europaparlamentet konstaterar att teknikinnovation och grön tillväxt är nyckelfaktorer för 
konkurrenskraften. Parlamentet betonar att offentlig finansiering bör främja innovationen 
inom den europeiska industrin, inklusive inom bilindustrin, t.ex. genom Europeiska 
investeringsbanken. Parlamentet understryker att dessa åtgärder bör ha som villkor att de 
skapar ekologiskt mervärde och hållbar sysselsättning av god kvalitet inom EU.
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