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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. mener, at de medlemsstater, der har klaret sig bedst igennem den økonomiske krise, har 
prioriteret en stærk arbejdsmarkedsdialog og visse former for investeringer; mener, at 
disse prioriteringer bør undersøges og skal danne udgangspunkt for en 
genindustrialisering af Europa på et solidt, konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
diversificeret grundlag;

2. anbefaler at investere i menneskelige ressourcer og at prioritere uddannelse og 
lærlingeuddannelse for at foregribe og imødekomme behovene for kvalificeret 
arbejdskraft i en industri, der er orienteret mod nye teknologier og en grøn og energifattig 
økonomi; 

3. understreger betydningen af en arbejdsmarkedsdialog på brancheniveau for at omlægge de 
europæiske industrier gennem fremme af udviklingen af virksomhedernes sociale ansvar 
og en social mærkning, der bygger på fælles kriterier, for at inddrage lønmodtagerne i 
deres virksomheds fremtid og muliggøre udviklingen af flexicurity; 

4. minder om, at der snarest muligt må træffes foranstaltninger, der fremmer oprettelse af og 
støtte til innovative industrier, ved at lette små og mellemstore virksomheders adgang til 
finansiering, mindske de skattemæssige og administrative byrder og udnytte mulighederne 
på det digitale indre marked; 

5. mener, at udviklingen af et fælles EU-patent vil gøre det muligt for de højteknologiske 
industrier i Europa at blive mere konkurrencedygtige på globalt plan og erobre nye 
markeder, der kan skabe arbejdspladser;

6. foreslår, at der oprettes informationscentre for at gøre de erhvervsdrivende opmærksom på 
fordelene ved at bevare eller flytte deres aktiviteter tilbage til Europa og forbedre 
anvendelsen af Eures med henblik på at udnytte de unge europæiske arbejdssøgendes 
kvalifikationer og undgå de uønskede konsekvenser af servicedirektivets gennemførelse 
og en større udbredelse af social dumping.


