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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at en ny bæredygtig økonomi for EU skal sikre en afbalanceret økonomisk og 
social udvikling under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i de 
enkelte medlemsstater, udviklingsniveauet for deres industrier, den akkumulerede viden, 
sikringen af beskæftigelse med rettigheder og miljøbeskyttelsen; 

2. understreger, at nødvendigheden af at udvikle potentialet for beskæftigelse af høj kvalitet i 
en ny bæredygtig økonomi indebærer, at innovationen skal tage sigte på at finde svar på 
de største udfordringer for samfundet, herunder arbejdsløshed og fattigdom, 
klimaændringer, befolkningens aldring og ressourceknaphed;

3. mener, at det er afgørende at sikre en ny fællesskabsramme med et passende og 
tilstrækkelig stort budget for at støtte den offentlige sektors forskning og stille resultaterne 
heraf til rådighed i en enkel og ikke-bureaukratisk form med henblik på innovation i 
mikrovirksomheder og SMV'er inden for områderne energieffektivitet, anvendelse af nye 
energikilder og nye produktionsprocesser samt genbrug og bedre udnyttelse af ressourcer, 
hvor der skabes job med rettigheder;

4. understreger nødvendigheden af at være særligt opmærksom på de områder, der er ramt af 
afindustrialisering (som følge af koncentration inden for kriseramte industrier eller som 
følge af lukning af multinationale selskaber) ved at indføre støtteordninger for integrerede 
udviklingstiltag, der indebærer innovation og er i stand til at skabe beskæftigelse med 
rettigheder og begrænse de sociale uligheder og regionale skævheder;

5. understreger, at en satsning på energieffektivitet kan bidrage til at fremme den industrielle 
spredning og skabe mange job med rettigheder; 

6. mener, at ændringer i selskabers eller sektorers produktionsprocesser bør ledsages af 
faglig og livslang uddannelse af arbejdstagerne, hvilket også vil skabe nye job;

7. understreger den offentlige sektors betydning for skabelsen af beskæftigelse med 
rettigheder, især inden for områderne energi, konstruktion af infrastrukturer og udstyr, 
transport og kommunikation.


