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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 også er 
nødvendigt at sikre ordentlig beskæftigelse og social samhørighed; 

2. opfordrer til 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;

3. mener, at en ny langsigtet strategi for en bæredygtig industri i EU bør føre til en reel 
flytning af beskæftigelsen til kulstoffattige industrier, gøre viden og kreativitet til den 
vigtigste ressource for mennesker, virksomheder og regioner og aktivt støtte innovation, 
investeringer og jobskabelse inden for nye områder;

4. mener, at det er nødvendigt at opbygge kompetencerne hos alle arbejdstagere for at sikre 
omskoling og foregribe behovet for nye job. Dette bør finansieres af offentlige og private 
ressourcer og sammenkobles med en omlægning af ESF's prioriteter, således at der skabes 
skræddersyede uddannelsesløsninger; 

5. 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 benytte 
EU's beskæftigelsesretningslinjer til at definere den sikkerhed, der skal være til stede 
gennem hele forløbet under et professionsskifte; 

6. opfordrer navnlig Kommissionen til at skabe de juridiske rammer for 
grænseoverskridende kollektive forhandlinger for at sikre, at grænseoverskridende aftaler 
kan håndhæves, og for at håndtere udfordringerne i forbindelse med organisering af 
arbejde, beskæftigelsesforhold og uddannelse.


