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FORSLAG

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

A. der henviser til, at EU's industri i dag beskæftiger omkring 35 millioner mennesker, 
tegner sig for over 80 % af eksporten og spiller en dominerende rolle, hvad angår 
placeringen af direkte udenlandske investeringer; der henviser til, at 99 % af EU's 
virksomheder er SMV'er, som tegner sig for omkring 50 % af EU's BNP og beskæftiger 
over 100 millioner arbejdstagere; der henviser til, at den nye industristrategi bør baseres 
på industrielle økosystemer, som omfatter alle aktører i de industrielle værdikæder, fra 
store virksomheder, SMV'er og mikrovirksomheder til arbejdstagere og forbrugere;

B. der henviser til, at kvinder og personer med handicap fortsat er underrepræsenteret på 
tværs af industrisektorer, erhverv og ledelsesniveauer, og at de oftere er ansat i 
industrielle sektorer eller delsektorer med lav værditilvækst, på trods af at 40,1 % af 
kvinderne har afsluttet en videregående uddannelse, og at 86,2 % af kvinderne i 
aldersgruppen 20-24 år i 2019 mindst havde afsluttet en ungdomsuddannelse i forhold 
til 81 % af mændene1;

C. der henviser til, at Europa har behov for en socialt og miljømæssigt bæredygtig 
industristrategi, der prioriterer lige muligheder og social samhørighed; der henviser til, 
at EU's nye industristrategi skal fungere som løftestang inden for alle sektorer og 
virksomheder for at skabe flere og bedre job, styrke SMV'ernes rolle og opnå et fuldt ud 
inklusivt og afbalanceret arbejdsmarked med henblik på at ledsage en dobbelt omstilling 
til en digital, stærkt ressourceeffektiv og energieffektiv klimaneutral industri, som er 
baseret på vedvarende energi; der henviser til, at gennemførelsen af den grønne pagt og 
den digitale strategi også bør fremme bæredygtig vækst i retning af en grønnere og mere 
cirkulær industri;

D. der henviser til, at SMV'er tegner sig for over 99 % af alle europæiske virksomheder, 
men at det kun er lykkedes for 17 % af dem at integrere digitale teknologier i deres 
virksomhed; der henviser til, at 70 % af alle virksomheder beretter om, at adgang til 
talent er en hindring for at investere i EU;

E. der henviser til, at Europa har stærke århundredegamle industrielle traditioner og derfor 
er i stand til at klare en effektiv dobbelt omstilling baseret på den sociale økonomi og 
EU's værdier;

F. der henviser til, at en sikker og inklusiv udbredelse og anvendelse af digitalisering og 
kunstig intelligens (AI) er af afgørende betydning for alle industrisektorer med henblik 
på at opnå en grøn industriel omstilling, der øger konkurrenceevnen, skaber 
jobmuligheder af høj kvalitet, bæredygtige forretningsmodeller og økonomisk velstand; 
der henviser til, at det i denne forbindelse er vigtigt at investere i forskning og 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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innovation og digital uddannelse;

G. der henviser til, at en europæisk tilgang til AI bør håndtere de etiske aspekter og 
dilemmaer, der er forbundet med AI, som en prioritet for at sikre, at AI er 
menneskecentreret, fremmer menneskers trivsel, skaber en følelse af sikkerhed, skaber 
trivsel i samfundet, gavner miljøet og fuldt ud respekterer EU's grundlæggende 
rettigheder og værdier;

H. der henviser til, at personer, der lever og arbejder i EU, er blevet hårdt ramt af covid-19-
pandemien, som har medført hidtil usete udfordringer for EU's industri og haft en 
kolossal indvirkning på tilrettelæggelsen af arbejde, job og arbejdstagere i visse 
sektorer, og at over 5 millioner personer er i fare for at miste deres job, og der kan 
forventes en gennemsnitlig reduktion af BNP på omkring 7 % i hele EU; der henviser 
til, at der er observeret et hurtigt skift fra fremstilling til lægemidler på flere fabrikker; 
der henviser til, at krisen øger behovet for en ny industristrategi;

I. der henviser til, at 65 % af de børn, der går i skole i dag, ifølge Det Verdensøkonomiske 
Forums rapport om fremtidens arbejde ender med at have job, der endnu ikke findes; 
der henviser til, at lavtuddannede arbejdstagere er særligt sårbare i den digitale 
tidsalder, og at statistikker fra Eurostat viser, at 77,8 % af europæerne i aldersgruppen 
25-64 år mener, at de ikke behøver yderligere uddannelse, og bliver derved sårbare over 
for chok; der henviser til, at uddannelsessystemer, som omfatter omskoling og 
bevidstgørelse, skal støttes med henblik på at formidle de grundlæggende kompetencer 
og færdigheder, herunder digitale færdigheder, der er nødvendige for nye karrierer;

J. der henviser til, at dialog mellem arbejdsmarkedets parter, herunder 
overenskomstforhandlinger og fortsat samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, er af 
afgørende betydning for en solid industripolitik, der forbedrer arbejds- og 
ansættelsesvilkårene og dermed bidrager til et mere retfærdigt samfund, hvor ingen 
lades i stikken;

K. der henviser til, at arbejdsmarkedets parter bør tilskyndes til at forhandle og indgå 
kollektive overenskomster på områder, der er relevante for dem, i fuld respekt for deres 
uafhængighed og retten til kollektive skridt;

L. der henviser til, at økonomisk vækst går hånd i hånd med bedre sociale forhold og 
levestandarder og gode arbejdsvilkår;

M. der henviser til, at EU's industristrategi bør bidrage til at puste nyt liv i regionerne og 
derfor støtte omstillingen af disse gennem strategier for intelligent specialisering og 
med støtte fra ESI-fondene;

1. fremhæver, at EU's industripolitik skal omfatte en stærk social og miljømæssig 
dimension og skal være i overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og målsætningerne i den grønne pagt og Parisaftalen for effektivt at håndtere 
de sociale og økonomiske konsekvenser af strukturelle ændringer og bidrage til 
gennemførelsen af principperne herfor og således skabe konkurrenceevne, beskæftigelse 
af høj kvalitet, anstændige beskæftigelses- og arbejdsvilkår, lige muligheder og adgang 
til velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer for alle; understreger, at 
omstillingen til en cirkulær klimaneutral økonomi giver nye muligheder for at skabe 
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arbejdspladser og modernisere Europas industrisektor ved at skabe nye markeder, 
herunder gennem energieffektivitet, opskalering af vedvarende energikilder og fremme 
af innovative modeller såsom upcycling, genbrug og reparation;

2. bemærker, at de landespecifikke henstillinger bør omfatte tiltag og spørgsmål, der er 
relevante for EU's industripolitik i løbet af det europæiske semester; understreger, at 
måling af status quo og fremskridt er afgørende for evidensbaseret politikudformning 
fremadrettet, hvilket også vil sikre, at EU's medlemsstater informeres om 
industripolitikkens fremskridt og udvikling på nationalt plan og EU-plan;

3. fremhæver, at digitalisering, AI, analyse af big data, cybersikkerhed, innovation og 
udvikling af foranstaltninger til fordel for bæredygtige industrier er afgørende for at 
skabe bedre social samhørighed, opfylde målsætningerne i den europæiske grønne pagt 
og sikre EU's konkurrenceevne;

4. understreger betydningen af grænsearbejdere og sæsonarbejdere for levering af 
tjenesteydelser som et centralt element i de økonomiske genopretningsbestræbelser, og 
opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at fremme deres mobilitet og beskytte 
deres arbejdstagerrettigheder, herunder med en forbedret gennemførelse af eksisterende 
lovgivning;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage hånd om de problemer, som 
grænsearbejdere og sæsonarbejdere støder på, når de vil udøve deres sociale rettigheder, 
fordi disse arbejdstagerne ikke kan tage deres rettigheder med sig, gennem en hurtig 
vedtagelse af revisionen af forordningen om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og gennemførelsen af koordinerede digitale løsninger på 
medlemsstatsniveau og til samtidig at udbygge og rationalisere løsninger til 
bekæmpelse af alle former for svig;

6. glæder sig over Kommissionens økonomiske hjælp til at redde arbejdspladser gennem 
instrumentet for midlertidig støtte til mindskelse af risikoen for arbejdsløshed i en 
nødsituation (SURE-instrumentet) og mener, at en europæisk 
arbejdsløshedsgenforsikringsordning kan være et supplerende redskab til at ledsage den 
retfærdige omstilling til en cirkulær, klimaneutral og digital økonomi og navnlig 
bidrage til den europæiske økonomis og den europæiske industris modstandsdygtighed; 
afventer Kommissionens forslag, som dens formand, von der Leyen, har bebudet i 
denne henseende;

7. glæder sig over Kommissionens forslag om en EU-genopretningsplan, som den 
fremlagde den 27. maj 2020, og som omfatter et styrket langsigtet EU-budget (FFR 
2021-2027) og et nyt EU-genopretningsinstrument Next Generation EU på 750 mia. 
EUR, og opfordrer til, at den hurtigt godkendes; fremhæver i denne forbindelse 
betydningen af socialt og miljømæssigt bæredygtige investeringer i industrisektorer, der 
er særligt ramt af krisen, gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten ved at fokusere 
på at fremme aktive beskæftigelsespolitikker, investeringer i digitale kompetencer og 
digital infrastruktur, iværksætteri og etablering af nye virksomheder, navnlig for 
SMV'er og selvstændige, hvilket vil bidrage til at udvikle en strategi for en bæredygtig 
og konkurrencedygtig industripolitik i hele EU;

8. understreger, at forsknings- og innovationsprojekter under Horisont Europa-
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programmet og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er afgørende 
for at opnå eller bevare det globale lederskab inden for strategiske industrisektorer og 
visse teknologier med høj merværdi; minder om de positive virkninger af 
innovationsbestræbelserne med hensyn til at opnå klimaneutralitet senest i 2050, en 
konkurrencemæssig føring for EU's virksomheder og kvantiteten og kvaliteten af job;

9. glæder sig over Kommissionens økonomiske hjælp til at redde arbejdspladser gennem 
SURE-instrumentet og de yderligere partnerskaber mellem arbejdsformidlinger, 
arbejdsmarkedets parter og virksomheder for at lette omskoling, navnlig for 
sæsonarbejdere i alle former for job i turistbranchen;

10. mener, at EU's industripolitik skal arbejde hen imod en forøgelse af innovation, navnlig 
på de centrale områder digitalisering og produktion, og omfatte strategier, der giver 
mulighed for at flytte beskæftigelse af høj kvalitet og produktionsmuligheder tilbage til 
EU og samtidig sikre afbalanceret regionaludvikling i alle EU's regioner med en 
styrkelse af samhørighedspolitikken og de europæiske struktur- og investeringsfonde 
(ESI-fondene), med henblik på at øge EU's globale konkurrenceevne og undgå 
overdreven afhængighed af udenlandske udbydere, navnlig inden for strategiske 
sektorer såsom lægemidler og medicinsk udstyr, cyber- og datasikkerhed, digitale 
tjenester og strategiske teknologier og energi og dermed styrke EU's strategiske 
autonomi; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at udvikle arbejdstagernes 
færdigheder i disse sektorer; understreger endvidere behovet for at fremme offentlige 
investeringer og en korrekt anvendelse af statsstøtte og for at styrke virksomhedernes 
kapitalinvesteringer, diversificere de globale forsyningskæder og gøre dem mere 
bæredygtige og gennemsigtige;

11. gentager, at industrisektoren er en hjørnesten i økonomien og er ansvarlig for en stor 
andel af den europæiske eksport og investeringer i forskning og innovation; 
understreger den centrale rolle, som SMV'er, der er rygraden i den europæiske økonomi, 
spiller med hensyn til at sikre EU's industrielle vækst og opfylde målene for den grønne 
og digitale omstilling; understreger derfor, at SMV'er bør være kernen i den nye 
industristrategi, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe et gunstigt 
miljø, der gør det muligt for SMV'er at udvikle sig og vokse, f.eks. ved at mindske 
unødvendige reguleringsmæssige byrder, lette adgangen til passende finansieringskilder 
og støtte iværksætteri, som er afgørende for innovation, jobskabelse og inklusion; støtter 
i denne forbindelse komplementariteten mellem den nye industristrategi og den nye 
handlingsplan for den cirkulære økonomi, som forventes at skabe op til 700 000 nye 
arbejdspladser i hele EU inden 2030, hvoraf mange vil være til særlig gavn for SMV'er;

12. understreger behovet for en stærk social komponent i EU's industristrategi og en 
inklusiv digitalisering af industrien; opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelige 
midler og effektive mekanismer gennem Den Europæiske Socialfond Plus, fonden for 
Retfærdig Omstilling m.fl.; opfordrer til, at strategien imødekommer behovene i de 
mindre teknologisk avancerede industriområder, herunder de områder, der er stærkt 
afhængige af faste fossile brændstoffer, og de områder, der er omfattet af artikel 174 i 
TEUF, og til at sikre de nødvendige investeringer i infrastruktur såsom 
bredbåndsinternetdækning;

13. understreger behovet for at fremhæve risikoen for tab af arbejdspladser som følge af den 
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industrielle omstilling og myndighedernes ansvar inden for social beskyttelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre passende lønninger og støtte til arbejdstagere i denne 
omstilling med fokus på beskæftigelsesegnethed og trivsel og til at overveje en bredere 
vifte af sociale beskyttelsesforanstaltninger såsom nationale ordninger for garanteret 
minimumsindkomst, arbejdsløshedsunderstøttelse, familietillæg, varmetilskud, 
tilstrækkelige pensioner, stipendier til studerende, betaling af praktikophold og støtte til 
personer med handicap med henblik på at sikre en anstændig levestandard;

14. understreger, at investeringer i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bidrager til at 
forebygge arbejdsrelaterede sygdomme, ulykker og skadelige fysiske og psykosociale 
belastninger og har en konkret positiv indvirkning på økonomien ved at bidrage til 
bedre resultater og sikre arbejdstagerne længere tid på arbejdsmarkedet; minder om, at 
der for hver euro, der bruges på sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ifølge 
Kommissionen kommer mindst to euro tilbage; understreger, at sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen også bør være en prioritering i den nye industristrategi for Europa;

15. glæder sig over de øgede ressourcer, der er afsat til Fonden for Retfærdig Omstilling, i 
betragtning af at 160 000 arbejdspladser i kulminesektoren måske vil gå tabt inden 2030 
som led i den langsigtede industrielle omstillingsproces, mens andre sektorer, såsom de 
energiintensive industrier og bilindustrien, også vil blive konfronteret med 
gennemgribende strukturelle ændringer;

16. opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge virkningen af Europas 
importafhængighed fra tredjelande, navnlig Kina og andre lande, hvor staten udøver 
betydelig indflydelse på markedet med urimelige konsekvenser for EU's virksomheder 
og arbejdstagere;

17. anerkender den skræddersyede tilgang, som Kommissionen vil anvende i forbindelse 
med udformningen af programmer under industristrategien; opfordrer til, at denne 
tilgang gennemføres med et realistisk perspektiv, hvor alle økosystemers reelle behov er 
dækket;

18. understreger, at det med henblik på at beskytte Europas arbejdspladser er nødvendigt at 
reformere EU's konkurrencelovgivning og samtidig sikre, at EU forbliver åbent og 
attraktivt for udenlandske investeringer inden for rammerne af retsstatsprincippet og 
EU's standarder;

19. understreger, at evnen til at tiltrække, rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft er 
afgørende for en konkurrencedygtig og bæredygtig industri i EU; mener, at aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, uddannelse i fremtidsorienterede sektorer, anstændige 
ansættelses- og arbejdsvilkår, tilgængelig og økonomisk overkommelig børnepasning, 
færdigheder og kompetencer, navnlig for så vidt angår erhvervsrettede uddannelser 
(VET) og digitale færdigheder, er afgørende for at tackle den nuværende og fremtidige 
mangel på færdigheder og støtte udviklingen hen imod en bæredygtig produktion og 
bæredygtige mønstre for levering af tjenesteydelser; mener, at investeringer i 
personaliseret livslang læring, iværksætteri, herunder kooperativer og sociale 
virksomheder, digitale færdigheder og menneskelige ressourcer er vigtige for at sikre 
effektiv og rettidig opkvalificering og omskoling af arbejdstagerne og arbejdssøgende, 
hvorved der skabes en stærk og modstandsdygtig arbejdsstyrke, og bør være en 
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integreret del af EU's industristrategi; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at 
sikre komplementaritet mellem målene for den nye industristrategi, den europæiske 
grønne pagt og den forventede ajourførte dagsorden for færdigheder i Europa ved at 
fokusere på konkrete foranstaltninger og koordinerede strategier for voksne med 
henblik på at gøre det muligt for dem at forbedre deres færdigheder og kvalifikationer 
som reaktion på skiftende krav og overgange på arbejdsmarkedet;

20. anerkender, at manglen på færdigheder og misforholdet mellem udbudte og efterspurgte 
færdigheder er blandt de største udfordringer, som virksomhederne står over for i dag, 
og som hindrer produktion og vækst, og understreger, at færdigheder bør matche 
arbejdsmarkedets behov; mener, at arbejdsmarkedets parter bør spille en central rolle 
med hensyn til at identificere fremtidige mangler på færdigheder og udvikle 
uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer, herunder oplæring på 
arbejdspladsen, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte integreret 
strategisk planlægning og forbedret samarbejde og til at fremme informationsudveksling 
mellem alle relevante aktører, herunder VET-udbydere, industriklynger, universiteter, 
offentlige arbejdsformidlinger, virksomheder, fagforeninger og lokale og regionale 
myndigheder, idet der lægges særlig vægt på nye færdigheder for nye erhverv og 
sektorer; fremhæver i denne forbindelse betydningen af støttestrukturer såsom netværk 
for SMV'er, regionale udviklingsagenturer, innovationsklynger og opstartsrådgivning til 
etablering af lokale og regionale industrielle værdikæder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge arbejdskraftens mobilitet og sikre muligheden for overførsel 
og fuld anerkendelse af professionelle færdigheder og kvalifikationer og en effektiv 
beskyttelse af mobile arbejdstageres sociale sikringsrettigheder inden for EU og til at 
udvikle politikker til at tiltrække forskere, elitestuderende og faglærte arbejdstagere fra 
tredjelande;

21. påpeger, at udviklingen af AI-teknologier rummer både muligheder og udfordringer for 
EU's fremtidige arbejdsmarked og industri; bemærker, at EU har potentialet til at blive 
førende i verden inden for fremme af en socialt ansvarlig tilgang til denne teknologi og 
dens anvendelse; opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med 
medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre relevante parter for at finde 
passende løsninger på sektormæssige ændringer, der kræver et passende 
omskolingsprogram for arbejdstagere og udformning, gennemførelse og håndhævelse af 
europæiske standarder for etik og sikkerhed i forbindelse med AI; understreger, at det 
med henblik på at styrke det indre marked er nødvendigt at håndtere potentielle 
samfundsmæssige reaktioner samt udvikle koncepter og idéer, der kan udgøre et svar på 
disse udfordringer, herunder de mulige skattemæssige aspekter ved job, der erstattes af 
robotteknologi;

22. opfordrer Unionen og medlemsstaterne til at respektere og styrke arbejdsmarkedets 
parter, udvide dækningen af kollektive overenskomster og træffe foranstaltninger til at 
fremme en høj koncentration af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger med henblik på 
at sikre en demokratisk, inklusiv og socialt retfærdig industrisektor; understreger, at en 
effektiv dialog mellem arbejdsmarkedets parter er et afgørende redskab til at sikre en 
demokratisk, inklusiv og retfærdig omstilling i industrisektoren; mener, at et fælles 
samarbejde mellem Unionen, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og 
repræsentative civilsamfundsorganisationer skaber mulighed for den europæiske 
industris vækst, og at den nye industristrategi bør afspejle EU's traditioner for den 
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sociale markedsøkonomi og fuldt ud inddrage arbejdsmarkedets parter gennem en stærk 
forvaltningsramme; understreger, at dialogen mellem arbejdsmarkedets parter bidrager 
til både den økonomiske konkurrenceevne og social samhørighed; opfordrer til en 
yderligere styrkelse af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i hele Europa med 
henblik på at skabe balance i de industrielle relationer og fremme kollektive 
forhandlinger; understreger, at enhver industristrategi bør sætte arbejdstagerne, deres 
repræsentanter og fagforeninger i centrum for sin indsats for at sikre, at den fungerer 
demokratisk; opfordrer Kommissionen til at medtage dem i hele processen;

23. understreger behovet for en hurtigere integration på arbejdsmarkedet af unge lærlinge 
via lønnede praktikophold af høj kvalitet; opfordrer medlemsstaterne til at fremme VET 
fra grundskolen og videre op, således at handelsaktiviteter bliver værdsat, og VET 
bliver betragtet som en god og sikker vej;

24. understreger den rolle, som tilgængeligheden af læringsaktiviteter spiller med hensyn til 
at skabe en kultur for livslang læring; opfordrer Kommissionen til at udvikle og fremme 
flere muligheder for at få adgang til aktiviteter inden for livslang læring såsom 
universitetsprogrammer for voksne og ældre, offentlige uddannelsescentre, kuponer til 
læringsaktiviteter, masselæringskurser online, flere midler til 
civilsamfundsorganisationer på uddannelsesområdet, midler til karriereskift og 
aktiviteter i denne henseende;

25. glæder sig over det arbejde, der udføres af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 
(ETF), navnlig inden for erhvervsuddannelse, med hensyn til at fremme mobilitet og 
hjælpe partnerlande med at gennemføre deres omstillinger og udvikle menneskelig 
kapital gennem en reform af deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer og 
arbejdsmarkedet; opfordrer til øget samarbejde om viden, udveksling af oplysninger og 
bedste praksis mellem Cedefop, Eurofound, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen;

26. mener, at den seneste pandemi har understreget betydningen af digitale og miljøvenlige 
løsninger, navnlig telearbejde, og behovet for at indføre fælles minimumsstandarder på 
europæisk plan for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og sikre 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter; mener, at telearbejde giver muligheder såsom 
bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, lavere CO2-emissioner i forbindelse med 
den daglige pendling og forbedrede beskæftigelsesmuligheder for personer med 
handicap, plejere, unge og personer i fjerntliggende områder, og anerkender samtidig, at 
der er udfordringer forbundet med den sociale, professionelle og digitale kløft; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovgivningsmæssig ramme med henblik på at 
regulere forholdene for telearbejde i hele EU og sikre anstændige arbejdsforhold i den 
digitale økonomi;

27. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ambitiøs opdatering af den europæiske 
handlingsplan for digital uddannelse, som udbreder fjernlæring, omfatter livslang læring 
og ikkeformel uddannelse, sikrer bedre finansiering for at gøre digitale færdigheder til 
en absolut prioritet og øger samarbejdet mellem medlemsstaterne; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge den vigtige rolle og det potentiale, der ligger i 
telearbejde og e-læring i den offentlige og private sektor, samtidig med at ingen lades i 
stikken;
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28. understreger, at klimapolitik bør gennemføres på en måde, der støtter nye teknologier, 
investeringer og innovation og dermed jobskabelse; fremhæver, at den økologiske 
omstilling har potentiale til at skabe nye grønne job, men enhver plan om at 
dekarbonisere de europæiske industrier skal ledsages af en WTO-forenelig CO2-
grænsetilpasningsmekanisme, der supplerer de eksisterende foranstaltninger vedrørende 
CO2-lækage;

29. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektive rammer for forebyggende rekonstruktion 
og muligheden for en ny chance for at gøre det muligt for hæderlige debitorer, der 
oplever økonomiske problemer, at genoprette deres levedygtighed og undgå insolvens, 
og til ikke at afskrække dem fra at forsøge sig med nye idéer;

30. understreger, at ligestilling mellem kønnene og opnåelse af ligestilling mellem mænd og 
kvinder skal være et af de centrale principper i EU's industristrategi; opfordrer 
Kommissionen til at medtage et kønsperspektiv i sin industripolitiske strategi, navnlig i 
dens foranstaltninger til håndtering af digitale og grønne forandringer, og til at fremme 
kvinders deltagelse i den digitale økonomi, iværksætteri og uddannelse og beskæftigelse 
inden for STEM og IKT med henblik på at bygge bro over den industrielle og digitale 
kløft mellem kønnene; opfordrer Unionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter 
til at afskaffe enhver lønmæssig forskelsbehandling på grund af alder eller køn i 
industrisektoren og til i overensstemmelse med national lovgivning og praksis at sikre, 
at alle arbejdstagere har ret til passende lønninger gennem enten kollektive 
overenskomster eller lovbestemte mindstelønninger; opfordrer medlemsstaterne til 
endeligt at ophæve blokeringen af forslaget til direktiv om kvinder i bestyrelser fra 2012 
for at øge andelen af kvinder i ledende stillinger;

31. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den europæiske handicapstrategi for perioden 
efter 2020 omhandler og fremmer inklusion af personer med handicap i industrielle 
sektorer og arbejdspladser og i samfundet som helhed ved at bekæmpe 
forskelsbehandling, fremme solidaritet og sikre tilgængelighed ved at fjerne fysiske, 
digitale, uddannelsesmæssige og sociale barrierer og bygge på digitale 
hjælpeteknologier; opfordrer indtrængende industrisektoren til fuldt ud at gennemføre 
princippet om universelt design med henblik på at gøre fuld tilgængelighed til et princip 
fra udformningsfasen og til at indgå i en dialog med organisationer, der repræsenterer 
personer med handicap;

32. understreger, at Unionen og medlemsstaterne skal stå sammen om at fremme den 
europæiske industris stilling i verden ved at skabe et bredt konkurrencedygtigt 
industrigrundlag i overensstemmelse med målet om klimaneutralitet inden 2050; 
understreger, at skabelse af kvalitetsjob, social beskyttelse, velfungerende offentlige 
tjenester og retsstatsprincippet spiller en vigtig rolle for de industrielle aktiviteters 
fremgang i denne sammenhæng;

33. opfordrer Unionen og medlemsstaterne til i forbindelse med den europæiske 
industripolitik at sikre, at økonomisk støtte og tilskud kun ydes til virksomheder, der 
overholder gældende kollektive overenskomster; understreger endvidere, at krisebistand 
i kølvandet på en krisesituation som covid-19 kun bør ydes til virksomheder, der afstår 
fra at købe aktier tilbage, udbetale udbytte til aktionærer og udbetale bonusser til 
ledende medarbejdere, og som ikke er registreret i skattely.
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