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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. is van oordeel dat bij het creëren van het beste kader om een sterke, concurrentiële, duurzame 
en gediversifieerde industriële basis in Europa te behouden en om de productiesectoren te 
steunen bij de overschakeling op een efficiënter gebruik van energie en middelen, het 
noodzakelijk is degelijke werkgelegenheid en sociale samenhang te waarborgen;

2. is van oordeel dat het noodzakelijk is de positie van Europa op de wereldwijde industriekaart 
te handhaven en te versterken, met name omdat er nieuwe industriële kansen voortvloeien uit 
investeringstoezeggingen van de EU op het gebied van onder meer klimaatverandering en 
energie, die de werkgelegenheidskansen zullen vergroten in domeinen waar gespecialiseerde 
vaardigheden vereist zijn;

3. dringt aan op nieuwe investeringen in het industriële arbeidspotentieel in Europa, waarbij de 
nadruk sterk komt te liggen op de sectorale sociale dialoog om structurele veranderingen als 
gevolg van de globalisering te beheren, alsook op de bevordering van een economie die 
efficiënt gebruik maakt van energie en middelen; moedigt de sociale partners in sectoren 
waar de werkgelegenheid daalt aan de uitdagingen vroeg te onderkennen en tijdens de 
overgangsfase zowel individuele werknemers als de sector te steunen; benadrukt het belang 
van overgangszekerheid in het kader van de socialezekerheidsstelsels omdat dit individuen 
kan helpen om over te stappen naar sectoren waar banen worden gecreëerd;

4. dringt aan op het gebruik van alle mogelijke maatregelen ter bevordering van innovatieve 
sectoren en nieuwe technologieën, zoals belastingvermindering, verlichting van de 
administratieve rompslomp en afschaffing van overtollige regelgeving, om groei teweeg te 
brengen en nieuwe banen te creëren;

5. is van mening dat, gezien de kleiner wordende productiviteitskloof met opkomende landen, 
de EU harder moet werken aan het vergroten van haar concurrentieel voordeel, dat een 
nieuwe langetermijnstrategie voor een duurzame industrie in de EU een noodzakelijk 
onderdeel vormt van de EU 2020-strategie, en dat deze gericht moet zijn op spitssectoren die 
concurrentieel kunnen zijn op wereldvlak en toonaangevend zijn in innovatieve 
technologische oplossingen op het gebied van onder meer energievoorziening en minder 
uitstoot van koolstof; is tevens van mening dat dit moet leiden tot een billijke verschuiving 
naar industriële activiteiten met een lage uitstoot van koolstof, waarbij kennis en creativiteit 
de belangrijkste middelen van de mensen, het bedrijfsleven en de regio's zijn, de sociale 
economie moet bevorderen en innovatie, investeringen, beroepsopleiding, levenslang leren, 
overdracht van kennis en vaardigheden en het scheppen van degelijke banen op nieuwe 
gebieden actief moet steunen, waarbij met name de toegang van jongeren tot deze nieuwe 
gebieden wordt gewaarborgd; is verder van oordeel dat het bevorderen van de 
internationalisering van de EU-bedrijven, en met name van de kmo's, fundamenteel is om het 
concurrentievermogen en de potentiële groei in een geglobaliseerde wereld te versterken;

6. dringt erop aan dat een billijke verschuiving in de werkgelegenheid een economie met een 
lage uitstoot van koolstof bevordert, waarbij kennis en creativiteit de belangrijkste middelen 
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van de mensen, het bedrijfsleven en de regio's zijn, waarbij innovatie, investeringen en het 
scheppen van banen op nieuwe gebieden actief worden gesteund, en waarbij sterke 
internationale concurrentie moet worden aangepakt via adequate investeringen en het 
samenbrengen van competenties en middelen;

7. benadrukt dat de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt moet worden aangemoedigd via 
eerlijk betaalde stages en kwalitatieve opleidingsplaatsen in bedrijven;

8. verzoekt het bedrijfsleven aan eco-innovatie te doen om zijn werkgelegenheidspotentieel te 
bevorderen; wijst er in dit verband op dat het voorlichten van ondernemers - door hen te 
wijzen op nieuwe zakelijke kansen - van cruciaal belang zal zijn voor het succes van een 
strategie die gericht is op de efficiënte omgang met hulpbronnen en de ontwikkeling van 
duurzame industrieën;

9. acht het noodzakelijk de competenties van alle werknemers, ongeacht hun leeftijd en 
vaardigheden, op te drijven om herscholing te waarborgen en te anticiperen op de vereiste 
vaardigheden voor nieuwe banen, wat uiterst belangrijk is als strategie ter vermindering van 
de werkloosheid, en met name van de werkloosheid onder jongeren, die als gevolg van de 
crisis momenteel in de EU op haar hoogste peil staat; meent dat dit moet worden 
gefinancierd door de overheid en de privésector en moet worden gekoppeld aan een andere 
benadering van het ESF, waarbij perfect aangepaste oplossingen voor opleiding en training 
worden aangereikt; wijst erop dat de nieuwe inspanningen om de vaardighedenkloof in veel 
sectoren aan te pakken, van dit thema een prioriteit moeten maken op diverse 
beleidsgebieden zoals onderwijs, arbeidsmarktbeleid en wetenschapsbeleid, en dat het tevens 
nodig is samen met de sociale partners op de voet te volgen aan welke nieuwe vaardigheden 
behoefte ontstaat;

10. is van oordeel dat "een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering" zijn 
doelstellingen enkel kan verwezenlijken als het ook aandacht heeft voor de huidige regionale 
ongelijkheden die voortvloeien uit de ontmanteling van de industrie, die een van de gevolgen 
van de globalisering is; benadrukt hierbij de fundamentele rol van het regionaal beleid van de 
EU en van de structuurfondsen;

11. wijst erop dat bijscholing en levenslang leren voor werknemers in het kader van 
veranderingen in de productieprocessen van bedrijven of sectoren ook nieuwe banen creëren; 
roept de EU op een kader te ontwikkelen om op veranderingen en herstructureringen, met 
name van de productie, te anticiperen, waarbij alle betrokken werknemers het recht moeten 
hebben om aan opleidingen en aan regelingen voor levenslang leren deel te nemen;

12. dringt aan op betere en eenvoudigere procedures voor de erkenning van beroepskwalificaties, 
niet alleen binnen de EU maar ook ten aanzien van derde landen, opdat het bedrijfsleven 
efficiënter tegemoet kan komen aan de vraag naar geschoold personeel;

13. verzoekt de Commissie het initiatief te nemen om steun voor beroepsomschakeling voor te 
stellen, sociale ongelijkheden te reduceren, de Agenda voor waardig werk van de IAO te 
bevorderen en de werkgelegenheidsrichtsnoeren van de EU te gebruiken om te bepalen welke 
waarborgen gedurende de levenscyclus van elk type beroepsomschakeling moeten worden 
verleend;



AD\850498NL.doc 5/6 PE452.621v02-00

NL

14. verzoekt de Commissie een juridisch kader voor grensoverschrijdende collectieve 
onderhandelingen te creëren om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende collectieve 
overeenkomsten kunnen worden afgedwongen en om de uitdagingen op het gebied van 
werkorganisatie, opleiding, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden aan te pakken;

15. verzoekt de Commissie de geïntegreerde benadering verder te ontwikkelen, waarbij alle 
beleidsvormen worden samengebracht die een invloed hebben op het bedrijfsleven en met 
name op het creëren van banen in de EU, onder meer het beleid inzake duurzame 
ontwikkeling, het regionaal beleid, het sociaal beleid, het onderwijsbeleid, het handelsbeleid, 
het mededingingsbeleid en het macro-economisch beleid;

16. acht het voor de economische, sociale en ecologische toekomst van de Unie van vitaal belang 
dat jongeren bewust worden gemaakt van het hoge gespecialiseerde en algemene 
opleidingsniveau dat vereist is om later een baan te vinden in het bedrijfsleven.
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