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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 man 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 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.

3. Europaparlamentet anser att en ny långsiktig strategi för hållbar industri i EU bör leda till 
en harmonisk övergång till sysselsättning inom koldioxidsnåla industribranscher och göra 
kunskap och kreativitet till människors, företags och regioners viktigaste resurser samt 
aktivt stödja innovation, investeringar och skapande av sysselsättning inom nya områden.

4. Europaparlamentet anser att alla arbetstagares kompetens måste byggas på, för att 
garantera omskolning och förutse vilka kompetenser som behövs för nya arbeten. 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. 

5. 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. 

6. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att inrätta en rättslig ram för 
gränsöverskridande kollektivavtal i syfte att garantera att gränsöverskridande avtal går att 
genomföra och för att ta itu med de utmaningar som organisationen av arbetet, 
arbetsvillkor och utbildning utgör.


