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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 ingenomen met het actieplan voor de automobielindustrie en vestigt de aandacht op het 
strategische belang van de automobielindustrie voor de Europese economie, aangezien zij 
direct en indirect goed is voor circa 12 miljoen banen;

2. verlangt dat er meer inspanningen geleverd moeten worden om de EU 2020-doelstellingen 
op het gebied van slimme, duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken door het 
bevorderen van een sterkere Europese industrie;

3. is een groot voorstander van de acties die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt andermaal aan op een rechtshandeling inzake 
informatie en raadpleging van werknemers en de anticipatie op en de omgang met 
herstructurering;

4. ondersteunt de oprichting van een Europese raad voor vaardigheden in de 
automobielsector, waarin nationale organisaties en sociale partners tezamen worden 
gebracht om de ontwikkeling van vaardigheden en werkgelegenheid in de 
automobielsector te bevorderen;

5. moedigt de lidstaten aan nationale banenplannen op te stellen in het kader van het 
Europees semester en daarbij rekening te houden met de behoefte aan specifieke 
vaardigheden die er in het algemeen bestaat binnen de industriële sector en vooral binnen 
de automobielsector; 

6. benadrukt de noodzaak om nog beter gebruik te maken van EURES, en is er in dit verband 
een voorstander van om EURES niet alleen als een middel te gebruiken om werknemers 
en werkzoekenden te adviseren inzake hun recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht is op arbeidsbemiddeling;

7. pleit voor de oprichting van informatiecentra voor gedetacheerde en migrerende 
werknemers om het vrij verkeer van werknemers zowel tussen de lidstaten als in 
grensoverschrijdende situaties te faciliteren ten bate van de werknemers en de 
autoindustrie; 

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds gebruikt wordt voor de bij- en omscholing van 
werknemers, alsmede dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
gebruikt wordt als er fabrieken gesloten of aanzienlijk ingekrompen worden; 


