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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 det ved skabelsen af de bedste rammer for at opretholde og udvikle en stærk, 
konkurrencedygtig, bæredygtig og varieret industriel base i Europa og støtte 
fremstillingssektorernes overgang til større energi- og ressourceeffektivitet er nødvendigt 
at sikre ordentlig beskæftigelse og social samhørighed;

2. mener, at det er nødvendigt at fastholde og styrke Europa på det globale, industrielle 
landkort, navnlig da EU's investeringsforpligtelser inden for f.eks. klimaændring og energi 
medfører nye industrielle muligheder, hvilket vil give beskæftigelsesmuligheder på 
højtkvalificerede områder;

3. opfordrer til fornyede investeringer i Europas industrielle arbejdsstyrke med kraftig fokus 
på dialogen mellem arbejdsmarkedets parter inden for de enkelte sektorer for at kunne 
håndtere strukturelle ændringer som følge af globaliseringen og udviklingen af en 
ressource- og energieffektiv økonomi; opfordrer arbejdsmarkedets parter i de sektorer, 
hvor arbejdsløsheden er faldende, til hurtigt at tage udfordringen op og støtte både den 
enkelte arbejdstager og sektoren i overgangsfasen; understreger betydningen af 
overgangssikkerhed ved hjælp af velfungerende sociale sikkerhedssystemer, da disse kan 
lette den enkeltes overgang til sektorer, hvor der skabes beskæftigelse;

4. opfordrer til at anvende enhver tænkelig foranstaltning, der har til formål at stimulere 
innovative industrier og nye teknologier som f.eks. skattenedsættelser og reduktion af 
administrative byrder, og at bremse overdreven regulering for at skabe vækst og nye 
arbejdspladser;

5. mener, at EU i betragtning af den faldende produktivitetsforskel i forhold til de nye 
vækstøkonomier må arbejde hårdere for at øge konkurrencefordelene, og at en ny 
langsigtet strategi for en bæredygtig industri i EU er et nødvendigt element i EU's 2020-
strategi; mener, at denne skal fokusere på avancerede industrier, som kan være 
konkurrencedygtige på den globale scene, og avancerede innovative teknologiske 
løsninger inden for bl.a. energiforsyning og reduktion af CO2-emissioner, og at denne 
strategi bør føre til en reel flytning af beskæftigelsen til virksomheder med kulstoffattig 
økonomi, bør gøre viden og kreativitet til den vigtigste ressource hos mennesker, i 
virksomheder og regioner samt fremme arbejdsmarkedsøkonomien og aktivt støtte 
innovation, investeringer, faglig uddannelse, livslang læring, overførsel af viden og 
færdigheder og kvalitativ jobskabelse inden for nye områder, og navnlig sikre unge 
menneskers adgang til disse nye områder; mener, at en styrkelse af EU's virksomheders og 
specielt SMV'ers internalisering også vil være nøglen til en styrkelse af vores 
konkurrenceevne og potentielle vækst i en globaliseret verden;

6. hævder, at en reel flytning af beskæftigelsen vil fremme en kulstoffattig økonomi, gøre 
viden og kreativitet til den vigtigste ressource hos mennesker, i virksomheder og regioner, 
og aktivt støtte innovation, investeringer og jobskabelse inden for nye områder, hvor en 



PE452.621v02-00 4/6 AD\850498DA.doc

DA

stærk international konkurrence skal imødegås med passende investeringer og forening af 
kompetencer og ressourcer;

7. understreger behovet for at fremme unges adgang til arbejdsmarkedet gennem rimeligt 
lønnede praktikantophold og lærlingeuddannelser af høj kvalitet;

8. kræver, at industrisektoren engagerer sig i økoinnovation for at fremme 
beskæftigelsespotentialet; bemærker i denne forbindelse, at tilvejebringelse af information 
til iværksættere gennem demonstration af nye forretningsmuligheder vil være afgørende 
for, om en strategi, der sigter mod udvikling af en økonomi med effektiv 
ressourceudnyttelse og en bæredygtig industri, bliver en succes;

9. mener, at det er nødvendigt at opbygge kompetencer hos alle arbejdstagere uanset alder og 
evner for at sikre omskoling og foregribe behovet for nye færdigheder i forbindelse med 
nye job, og at dette vil være særlig vigtigt som strategi til nedbringelse af arbejdsløsheden, 
navnlig ungdomsarbejdsløsheden, der er sit højeste i EU på grund af krisen; mener, at 
dette bør finansieres af offentlige og private ressourcer og sammenkobles med en 
omlægning af ESF's prioriteter, således at der skabes skræddersyede 
uddannelsesløsninger; mener, at de fornyede bestræbelser på at overvinde 
færdighedskløften inden for mange industrisektorer bør gøre dette spørgsmål til en 
prioritet inden for mange områder som f.eks. uddannelses-, arbejdsmarkeds- og 
videnskabspolitikken, og at der også vil være behov for overvågning af nye 
færdighedsbehov i samarbejde med arbejdsmarkedets parter;

10. mener, at en industripolitik for en globaliseret verden kun kan nå sine mål, såfremt den 
omfatter en overvejelse af de aktuelle regionale forskelle som følge af den 
deindustrialisering, der er en konsekvens af globaliseringen; understreger på den baggrund 
den kritiske rolle, EU's regionalpolitik og strukturfondene spiller;

11. påpeger, at uddannelse og livslang læring for arbejdstagere, der påvirkes af ændringer i en 
virksomheds eller branches produktionsprocesser, også skaber nye job; opfordrer EU til at 
udvikle en ramme, der gør det muligt at forudse forandringer og omstrukturering, navnlig 
inden for produktion, og som giver alle berørte arbejdstagere ret til at tage del i 
uddannelse og livslang læring;

12. kræver en forbedring og forenkling af anerkendelsen af faglige kvalifikationer, ikke blot 
inden for EU men også fra tredjelande, så industrisektoren mere effektivt kan 
imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft;

13. opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at foreslå støtte til professionsskifte for at 
nedbringe sociale uligheder, fremme ILO's dagsorden for ordentligt arbejde og at udnytte 
EU's beskæftigelsesretningslinjer til at definere den sikkerhed, der skal være til stede 
gennem hele forløbet under et professionsskifte;

14. opfordrer Kommissionen til at skabe rammerne for grænseoverskridende kollektive 
forhandlinger for at bidrage til, at grænseoverskridende aftaler kan håndhæves, og for at 
håndtere udfordringerne i forbindelse med organisering af arbejde, uddannelse, arbejds-
og beskæftigelsesforhold.
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15. opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme udviklingen af den integrerede tilgang 
ved at samle alle de politikker, der indvirker på industrisektoren og navnlig jobskabelsen 
inden for EU's industri – bæredygtighed, regionalpolitik, socialpolitik, uddannelse, handel, 
konkurrence og makroøkonomiske politikker m.v.,

16. anser det for væsentligt for Unionens sociale og økologiske fremtid, at de unge gøres 
opmærksom på det høje niveau af specialuddannelse og almen uddannelse, der er behov 
for, hvis de senere vil ansættes inden for industrisektoren;
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