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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 välkomnar åtgärdsplanen för bilindustrin och noterar bilindustrins 
strategiska betydelse för den europeiska ekonomin, med hänsyn till att den står för runt 
12 miljoner direkta och indirekta arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att man ska kunna genomföra 
Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla genom att främja en starkare 
europeisk industri.

3. Europaparlamentet stöder kraftfullt de åtgärder som föreslås i åtgärdsplanens fjärde 
pelare. Parlamentet efterlyser återigen en rättsakt om information till och samråd med 
anställda, planering och hantering av omstruktureringar.

4. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett europeiskt råd för kompetens på bilområdet, 
som ska samla nationella organisationer och arbetsmarknadens parter för att främja 
kompetensutveckling och sysselsättning inom bilsektorn.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att anta nationella sysselsättningsplaner 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen, med hänsyn tagen till efterfrågan på 
särskild kompetens inom industrisektorn i allmänhet och bilsektorn i synnerhet.

6. Europaparlamentet betonar att Eures behöver utnyttjas ännu bättre, och stöder i detta 
sammanhang att Eures används inte bara som ett sätt att ge rådgivning åt arbetstagare och 
arbetssökanden om deras rätt till fri rörlighet, utan även som ett arbetsmarknadsinstrument 
med särskild fokus på arbetsförmedling.

7. Europaparlamentet förespråkar inrättandet av informationscentrum för utstationerade och 
migrerande arbetstagare, i syfte att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare mellan 
medlemsstaterna, liksom i gränsöverskridande situationer, till förmån för arbetstagare och 
bilindustrin.

8. Europaparlamentet kräver att Europeiska socialfonden används för omskolning och 
vidareutbildning av arbetstagare och att Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter används i händelse av fabriksnedläggningar och kraftiga 
nedskärningar.


