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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 tevens 
noodzakelijk is degelijke werkgelegenheid en sociale samenhang te waarborgen; 

2. dringt aan op 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;

3. is van mening dat een nieuwe langetermijnstrategie voor een duurzame industrie in de EU 
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, en innovatie, investeringen en het scheppen van banen op 
nieuwe gebieden actief moet steunen;

4. acht het noodzakelijk de competenties van alle werknemers op te drijven om herscholing te 
waarborgen en te anticiperen op de vereiste vaardigheden voor nieuwe banen; 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; 

5. 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; 

6. verzoekt de Commissie met name 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, arbeidsvoorwaarden en opleiding aan te pakken.


