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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 samtidigt som man skapar det bästa klimatet för att behålla 
och utveckla starka, konkurrenskraftiga, hållbara och diversifierade industriella 
förutsättningar i Europa och stöder tillverkningssektorernas övergång till bättre energi-
och resurseffektivitet, måste man också garantera värdig sysselsättning och social 
sammanhållning.

2. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att bevara och stärka Europa på den 
globala, industriella kartan, särskilt med tanke på att nya industriella möjligheter uppstår 
genom EU:s investeringsåtaganden när det gäller t.ex. klimatförändringar och energi, 
vilket kommer att skapa möjligheter till sysselsättning inom områden som kräver hög 
kompetens.

3. Europaparlamentet uppmanar till investeringar i Europas arbetskraft inom industrin, med 
kraftig betoning på sektorsvis dialog mellan arbetsmarknadens parter för att klara av de 
strukturförändringar som globaliseringen orsakar och främja en resurs- och energieffektiv 
ekonomi. Parlamentet uppmuntrar även arbetsmarknadens parter i sektorer där 
sysselsättningen sjunker att på ett tidigt stadium se praktiskt på förändringar och att stödja 
både enskilda arbetstagare och sektorn under övergångsfasen. Parlamentet betonar vikten 
av trygghet under övergången med hjälp av välfungerande socialförsäkringssystem, 
eftersom detta kan underlätta för enskilda personer att gå över till sektorer där 
sysselsättning skapas.

4. Europaparlamentet kräver att man vidtar alla åtgärder som syftar till att stimulera 
innovativa näringar och ny teknik, såsom skattelättnader, minskade administrativa bördor 
och stopp för överdriven reglering, för att skapa tillväxt och nya jobb.

5. Europaparlamentet anser att med tanke på de minskade produktivitetsskillnaderna i 
förhållande till tillväxtländerna måste EU arbeta hårdare för att öka sina 
konkurrensfördelar och att en ny långsiktig strategi för hållbar industri i EU är en 
nödvändig del i EU 2020-strategin. Den måste fokusera på spetsteknologiföretag som kan 
vara konkurrenskraftiga globalt samt avancerade innovativa tekniska lösningar för bl.a. 
energiförsörjning och minskade koldioxidutsläpp, göra kunskap och kreativitet till 
människors, företags och regioners viktigaste resurser, främja en social marknadsekonomi 
samt aktivt stödja innovation, investeringar yrkesutbildning, livslångt lärande, överföring 
av kompetens och skapande av sysselsättning av hög kvalitet inom nya områden och 
särskilt garantera ungdomar tillträde till dessa nya områden. Det kommer att vara 
avgörande för att stärka EU:s konkurrenskraft och potentiella tillväxt i en globaliserad 
värld att EU:s företag och i synnerhet dess små och medelstora företag lyckas med 
internaliseringen.

6. Europaparlamentet vidhåller att en harmonisk sysselsättningsövergång främjar ett 
näringsliv med låga koldioxidutsläpp, gör kunskap och kreativitet till den främsta resursen 
för människor, företag och regioner och aktivt stöder innovation, investeringar och 
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skapande av sysselsättning inom nya områden, där stark internationell konkurrens måste 
mötas med tillräckliga investeringar och samling av kompetenser och resurser.

7. Europaparlamentet betonar att ungdomars tillträde till arbetsmarknaden måste uppmuntras 
genom rimligt betald praktiktjänstgöring och lärlingsplatser av hög kvalitet.

8. Europaparlamentet kräver att industrisektorn engagerar sig i miljöinnovation för att öka 
sin sysselsättningspotential. Parlamentet noterar i detta sammanhang att det kommer att 
vara mycket viktigt att informera företagarna, genom att visa på nya företagsmöjligheter,
för att strategin för att utveckla resurseffektiva ekonomier och hållbara industribranscher
ska bli framgångsrik.

9. Europaparlamentet anser att alla arbetstagares kompetens, oavsett ålder och förmåga, 
måste byggas på, för att garantera omskolning och förutse vilka kompetenser som behövs 
för nya arbeten. Detta kommer att bli särskilt viktigt som en strategi för att minska 
arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten som nu är på sin högsta nivå i EU på 
grund av krisen. Detta bör finansieras med offentliga och privata medel och kopplas till en 
ny inriktning av den Europeiska socialfonden, som bör tillhandahålla skräddarsydda 
lösningar för utbildning och fortbildning. I de förnyade ansträngningarna för att komma 
till rätta med kompetensbrister i många näringar bör denna fråga göras till en prioritering 
inom flera områden såsom utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och 
forskningspolitiken och nya kompetensbehov måste också i samarbete med 
arbetsmarknadens parter.

10. Europaparlamentet anser att en industripolitik för en globaliserad tid endast kan nå sina 
mål om den också innehåller en reflektion över de nuvarande regionala skillnaderna till 
följd av avindustrialiseringen som är en av konsekvenserna av globaliseringen. 
Parlamentet betonar mot denna bakgrund den avgörande roll som EU:s regionalpolitik och 
strukturfonder spelar.

11. Europaparlamentet påpekar att fortbildning och livslångt lärande för arbetstagare som 
påverkas av företags eller sektorers ändrade produktionsprocesser också skapar nya 
arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar EU att fastställa ramar för att föregripa 
förändringar och omstruktureringar, särskilt av produktionen, som ger alla berörda 
arbetstagare rätt att delta i utbildningar och program för livslångt lärande.

12. Europaparlamentet kräver ett förbättrat och förenklat förfarande för erkännande av 
yrkeskvalifikationer, både inom EU och från tredjeländer, så att näringslivets efterfrågan 
på kvalificerad arbetskraft kan tillgodoses mer effektivt.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till att föreslå stöd för 
övergångar mellan yrken för att minska sociala orättvisor, främja ILO:s agenda för 
anständigt arbete och använda EU:s sysselsättningsriktlinjer för att specificera de 
socialförsäkringsprestationer som ska tillhandahållas under hela livscykeln för olika typer 
av övergång mellan yrken.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en rättslig ram för 
gränsöverskridande kollektivavtal i syfte att garantera att gränsöverskridande avtal går att 
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genomföra och för att ta itu med de utmaningar som organisation av arbete och utbildning 
samt arbets- och anställningsvillkor utgör.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla den integrerade strategin 
och att samla alla politikområden som inverkar på industrin och framför allt skapandet av 
sysselsättning inom EU:s industri, däribland hållbarhet, regionalpolitik, socialpolitik, 
utbildning, handel, konkurrens och makroekonomisk politik.

16. Europaparlamentet anser att det är avgörande för EU:s ekonomiska, sociala och 
miljömässiga framtid att ungdomar görs medvetna om den höga nivån på den 
specialiserade och allmänna utbildning som krävs för en senare anställning inom 
industrin.
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