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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat een nieuwe duurzame economie in de Europese Unie waarborgen moet 
bieden voor een evenwichtige economische en sociale ontwikkeling, wat impliceert dat 
rekening moet worden gehouden met de specifieke eigenschappen van elke lidstaat, de 
ontwikkelingsgraad van elke nationale economie, de kennisvoorraad, garanties voor de 
werkgelegenheid met gegarandeerde arbeidsrechten, en de bescherming van het milieu;

2. onderstreept dat het potentieel aan werkgelegenheid van hoge kwaliteit in een nieuwe 
duurzame economie moet worden versterkt door de innovatie te richten op oplossingen 
die een antwoord bieden op de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de 
werkloosheid en de armoede, de klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking en 
de almaar schaarser wordende hulpbronnen;

3. acht het van essentieel belang dat een nieuw communautair kader tot stand komt, met een 
adequaat budget dat voldoende groot is om de overheidsinvesteringen te ondersteunen en 
de resultaten ervan op een eenvoudige en onbureaucratische manier toegankelijk te maken 
voor de innovatie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, zowel uit het 
oogpunt van de energie-efficiëntie, het gebruik van nieuwe energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de recyclage en het optimale gebruik van hulpbronnen, 
activiteiten die stuk voor stuk werkgelegenheid met gegarandeerde arbeidsrechten 
opleveren;

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere aandacht te besteden aan de regio's die te lijden 
hebben onder de de-industrialisatie (als gevolg van het feit dat een groot aantal industriële 
sectoren in een diepe crisis verkeren of dat multinationals hun activiteit verplaatsen), en 
mechanismen in het leven te roepen om steun te verlenen aan geïntegreerde 
ontwikkelingsacties, die innoverend zijn, werkgelegenheid met rechten genereren en 
ervoor zorgen dat de bestaande sociale ongelijkheid en regionale asymmetrie 
verminderen;

5. wijst erop dat investeringen in energie-efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling van 
gediversifieerde ondernemingen en een groot aantal arbeidsplaatsen kunnen creëren;

6. is van mening dat veranderingen in de productieprocessen van ondernemingen of sectoren 
gepaard moeten gaan met acties op het gebied van de beroepsopleiding en levenslang 
leren voor de werknemers, wat eveneens nieuwe banen oplevert;

7. onderstreept de belangrijke rol van de overheid bij het scheppen van banen met 
gegarandeerde arbeidsrechten, in het bijzonder op het gebied van de energie, de bouw van 
infrastructuur en voorzieningen, vervoer en communicaties.


