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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. glæder sig over handlingsplanen for bilindustrien og bemærker den strategiske betydning 
af bilindustrien for den europæiske økonomi, da den repræsenterer omkring 12 millioner 
direkte og indirekte arbejdspladser;

2. opfordrer til en styrkelse af bestræbelserne på at gennemføre EU 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved at opfordre til udvikling af en stærkere 
europæisk industri;

3. går stærkt ind for de foreslåede foranstaltninger i handlingsplanens fjerde søjle; gentager 
sin opfordring til vedtagelse af en retsakt om information og høring af arbejdstagerne, 
foregribelse og styring af omstruktureringer;

4. støtter oprettelsen af et europæisk råd for køretøjskvalifikationer (Automotive Skills
Council), som skal samle de nationale organisationer og arbejdsmarkedets parter med 
henblik på at fremme kvalifikationer og beskæftigelse i bilindustrien;

5. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage nationale beskæftigelsesplaner som led i det 
europæiske semester, idet der tages hensyn til de specifikke behov for færdigheder i den 
industrielle sektor i almindelighed og bilindustrien i særdeleshed;

6. understreger behovet for endnu bedre udnyttelse af EURES og støtter i denne forbindelse 
anvendelsen af EURES, ikke kun som et middel til at rådgive arbejdstagere og 
arbejdssøgende om deres ret til fri bevægelighed, men også som et 
arbejdsmarkedsinstrument med særlig fokus på placering;

7. går ind for oprettelsen af informationscentre for udstationerede og vandrende 
arbejdstagere med henblik på at fremme arbejdstageres frie bevægelighed mellem 
medlemsstaterne samt i tværnationale situationer til gavn for arbejdstagerne såvel som 
bilindustrien;

8. opfordrer til at gøre brug af en Europæiske Socialfond til arbejdstagernes omskoling og 
omlæring og til anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i 
tilfælde af lukning eller signifikant reduktion af bilfabrikker.


