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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 van mening dat de lidstaten die de economische crisis het best hebben doorstaan 
voorrang hebben gegeven aan een intense sociale dialoog en bepaalde soorten 
investeringen; is van mening dat deze prioriteiten onder de loep moeten worden genomen 
en dat zij als baken moeten dienen voor de herindustrialisering van Europa op een stevige, 
competitieve en gediversifieerde basis;

2. pleit voor investeringen in mensen en voor het verlenen van voorrang aan opleiding en 
scholing als middel om te anticiperen en in te spelen op de behoefte van een op nieuwe 
technologie en groene en energiearme economie gebaseerde industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten; 

3. onderstreept het belang van de sectorale sociale dialoog om de Europese industrie een 
nieuwe richting in te stuwen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de ontwikkeling van 
verantwoord ondernemen en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op basis van 
gemeenschappelijke criteria, met als doel het personeel te betrekken bij de toekomst van 
hun onderneming en de ontwikkeling van flexiezekerheid mogelijk te maken; 

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van innoverende industrieën, door de toegang van de 
kmo's tot financiering te vergemakkelijken, de fiscale en administratieve druk te verlagen 
en de mogelijkheden van de interne digitale markt te benutten; 

5. is van mening dat de invoering van een uniform Europees octrooi de Europese 
speerpuntbedrijven de kans zou bieden competitiever te zijn op de wereldmarkt en nieuwe 
markten te veroveren die werkgelegenheid scheppen;

6. pleit voor de oprichting van informatiecentra om de ondernemers bewust te maken van de 
voordelen van het in stand houden of het verplaatsen van hun activiteiten in Europa en om 
het beroep op EURES te optimaliseren om de deskundigheid van de jonge werkzoekende 
Europeanen te benutten en de problemen te ontwijken die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van de "Dienstenrichtlijn" en de toename van de sociale dumping.


