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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en ny hållbar ekonomi för EU ska säkerställa en väl avvägd 
ekonomisk och social utveckling och att hänsyn ska tas till de särskilda förhållandena i 
medlemsstaterna, utvecklingsnivån för näringslivet, den ackumulerade kunskapen, 
sysselsättningstryggheten med tillhörande rättigheter och miljöskyddet.

2. Europaparlamentet understryker att det måste utvecklas potential för sysselsättning av hög 
kvalitet i en ny hållbar ekonomi och att detta kräver att man i sitt förändringsarbete riktar 
in sig på lösningar på de stora samhälleliga frågorna såsom arbetslöshet och fattigdom, 
klimatförändringar, åldrande befolkning och otillräckliga resurser.

3. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med en ny gemenskapsram med en 
tillfredsställande budget för att stödja offentlig forskning och göra forskningsresultaten 
tillgängliga på ett enkelt och obyråkratiskt sätt så att mikroföretag och små och medelstora 
företag kan göra förändringar när det gäller energieffektivitet, användning av nya 
energikällor, nya produktionsprocesser samt återvinning och bättre utnyttjande av resurser 
och skapa sysselsättning med tillhörande rättigheter.

4. Europaparlamentet understryker att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt de 
områden som drabbas av avindustrialisering (till följd av koncentrationen inom 
krisdrabbade branscher eller till följd av att multinationella företag lägger ned), genom att 
införa stödmekanismer för integrerade insatser för utveckling som är nydanande och 
skapar sysselsättning med tillhörande rättigheter, och som kan minska de sociala 
orättvisorna och de regionala skillnaderna.

5. Europaparlamentet understryker att en satsning på energieffektivitet kan bidra till ett 
mångfacetterat näringsliv och skapa många arbetstillfällen med tillhörande rättigheter.

6. Europaparlamentet anser att förändringar i företags eller sektorers produktionsprocesser 
bör åtföljas av fortbildning och livslångt lärande för arbetstagarna, vilket också skapar nya 
arbetstillfällen.

7. Europaparlamentet understryker den offentliga sektorns betydelse för att skapa 
sysselsättning med tillhörande rättigheter, särskilt inom områden såsom energi, byggande 
av infrastruktur och anläggningar samt transport och kommunikation.


