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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 anser att de medlemsstater som har stått emot den ekonomiska krisen 
bäst har gett prioritet åt en kraftfull social dialog och åt vissa typer av investeringar. 
Parlamentet anser att dessa prioriteringar bör undersökas och vara vägledande för en 
återindustrialisering av Europa på en solid, konkurrenskraftig, hållbar och diversifierad 
grund.

2. Europaparlamentet rekommenderar att investeringar görs inom mänskliga resurser och att 
fortbildning och lärlingsutbildning gynnas för att man ska kunna förutse och möta 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom en industri som är inriktad på ny teknik och 
en grön och energisnål ekonomi. 

3. Europaparlamentet understryker vikten av en social dialog på branschnivå för att omrikta 
de europeiska industrierna och gynna utvecklingen av företagens sociala ansvar och en 
social märkning som bygger på gemensam kriterier, för att löntagarna ska involveras i 
sina företags framtid och utvecklingen av flexicurity möjliggöras. 

4. Europaparlamentet påminner om att åtgärder snarast måste vidtas som gynnar skapandet 
av ett stöd för innovativa industrier, genom att underlätta små och medelstora företags 
tillgång till finansiering, minska de skattemässiga och administrativa bördorna och 
utnyttja möjligheterna på den digitala inre marknaden. 

5. Europaparlamentet anser att utvecklingen av ett enhetligt europeiskt patent gör det möjligt 
för de ledande industrierna i Europa att bli mer konkurrenskraftiga på global nivå och ta 
sig in på nya marknader som kan skapa arbetstillfällen.

6. Europaparlamentet föreslår inrättandet av informationscentrum för att öka företagarnas 
medvetenhet om fördelarna med att behålla eller omlokalisera sin verksamhet i Europa 
och förbättra användningen av Eures, så att man kan tillvarata kompetensen hos unga 
europeiska arbetssökanden och undvika de oönskade konsekvenserna av tjänstedirektivets 
genomförande och ökningen av social dumpning.


