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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de industrie in de EU momenteel werk verschaft aan ongeveer 
35 miljoen mensen, goed is voor meer dan 80 % van de uitvoer en een dominante rol 
vervult in het realiseren van directe buitenlandse investeringen; overwegende dat 99 % 
van de bedrijven in de EU kmo’s zijn, die ongeveer 50 % van het bbp van de EU 
vertegenwoordigen en meer dan 100 miljoen werknemers in dienst hebben; 
overwegende dat de nieuwe industriestrategie moet zijn gebaseerd op industriële 
ecosystemen die alle actoren in de industriële waardeketens omvatten, van grote 
ondernemingen, kmo’s en micro-ondernemingen tot werknemers en consumenten;

B. overwegende dat vrouwen en personen met een handicap nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in alle industriële sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus en dat zij vaker werkzaam zijn in industriële sectoren of 
subsectoren met een lage toegevoegde waarde, ondanks het feit dat 40,1 % van de 
vrouwen tertiair onderwijs heeft afgerond en dat in 2019 86,2 % van de vrouwen in de 
leeftijdsgroep van 20-24 jaar minstens hoger secundair onderwijs had voltooid, tegen 
81 % van de mannen1;

C. overwegende dat Europa behoefte heeft aan een sociaal en ecologisch duurzame 
industriestrategie waarin prioriteit wordt gegeven aan gelijke kansen en sociale cohesie; 
overwegende dat de nieuwe industriestrategie van de EU in alle sectoren en bedrijven 
moet dienen als vector voor de creatie van meer en betere banen, de rol van kmo’s moet 
versterken en een volledig inclusieve en evenwichtige arbeidsmarkt moet creëren, om te 
zorgen voor een eerlijke tweeledige transitie naar een digitale en op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, zeer hulpbronnenefficiënte en energie-efficiënte 
klimaatneutrale industrie; overwegende dat de uitvoering van de Green Deal en de 
digitale strategie ook duurzame groei in de richting van een groenere en meer circulaire 
industrie moet bevorderen;

D. overwegende dat kmo’s meer dan 99 % van alle Europese ondernemingen uitmaken, 
maar dat slechts 17 % ervan digitale technologieën met succes in zijn activiteiten heeft 
geïntegreerd; overwegende dat 70 % van de ondernemingen toegang tot talent beschrijft 
als een belemmering voor investeringen in de hele EU;

E. overwegende dat Europa sterke, eeuwenoude industriële tradities heeft en daarom klaar 
is voor een efficiënte tweeledige transitie op basis van de sociale economie en de 
waarden van de EU;

F. overwegende dat een veilige en inclusieve invoering en een veilig en inclusief gebruik 
van digitalisering en artificiële intelligentie (AI) voor alle industriële sectoren van 
cruciaal belang zijn om een groene industriële transitie te realiseren die het 
concurrentievermogen vergroot en banenkansen van hoge kwaliteit, duurzame 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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bedrijfsmodellen en economische welvaart creëert; overwegende dat het in verband 
hiermee belangrijk is te investeren in onderzoek en innovatie en in digitaal onderwijs;

G. overwegende dat in het kader van een Europese benadering van artificiële intelligentie 
prioritair de met AI geassocieerde ethische aspecten en dilemma’s moeten worden 
aangepakt, om ervoor te zorgen dat de mens centraal staat, dat het menselijk welzijn, 
een gevoel van veiligheid en het welzijn van de samenleving en het milieu worden 
bevorderd en dat de grondrechten en waarden van de EU ten volle worden geëerbiedigd;

H. overwegende dat de mensen die in de EU wonen en werken, zwaar getroffen zijn door 
de COVID-19-pandemie, die de EU-industrie voor ongekende uitdagingen heeft gesteld 
en een enorme impact heeft gehad op de organisatie van arbeid, op de werkgelegenheid 
en op de werknemers in bepaalde sectoren, met meer dan 5 miljoen mensen die het 
risico lopen hun baan te verliezen en een verwachte gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel; overwegende dat in diverse fabrieken een snelle 
omschakeling heeft plaatsgehad van de gebruikelijke productie naar medische 
producten; overwegende dat de crisis de noodzaak van een nieuwe industriestrategie 
vergroot;

I. overwegende dat volgens het verslag over de toekomst van de werkgelegenheid van het 
World Economic Forum 65 % van de kinderen die nu voor het eerst naar de lagere 
school gaan, een baan zal hebben die nog niet bestaat; overwegende dat 
laaggeschoolden in het digitale tijdperk bijzonder kwetsbaar zijn en dat uit de 
statistieken van Eurostat blijkt dat 77,8 % van de Europeanen in de leeftijdsgroep van 
25-64 jaar van mening is geen bijkomende scholing of opleiding nodig te hebben, 
waardoor zij kwetsbaar worden voor schokken; overwegende dat daarom onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten worden ondersteund die omscholings- en 
bewustmakingscomponenten omvatten, met het oog op de verschaffing van de voor 
nieuwe loopbanen vereiste basisvaardigheden en -bekwaamheden, met inbegrip van 
digitale vaardigheden;

J. overwegende dat sociale dialoog, inclusief collectieve onderhandelingen, en 
voortdurende samenwerking tussen de sociale partners van essentieel belang zijn voor 
een solide industriebeleid dat de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden 
verbetert en zo bijdraagt tot een billijker samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

K. overwegende dat de sociale partners moeten worden aangemoedigd om te 
onderhandelen en collectieve overeenkomsten te sluiten op gebieden die voor hen van 
belang zijn, met volledige inachtneming van hun autonomie en het recht op collectieve 
actie;

L. overwegende dat economische groei hand in hand gaat met betere sociale en 
levensomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden;

M. overwegende dat de industriestrategie van de EU moet helpen om regio’s nieuw leven 
in te blazen en daarom hun transformatie door middel van strategieën voor slimme 
specialisatie en ESI-fondsen moet ondersteunen;

1. benadrukt het feit dat het industriebeleid van de EU een sterke sociale en 
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milieudimensie moet omvatten en in overeenstemming moet zijn met de Europese pijler 
van sociale rechten en de doelstellingen van de Green Deal en de Overeenkomst van 
Parijs, om op efficiënte wijze de sociale en economische gevolgen aan te pakken van 
structurele veranderingen en bij te dragen aan de realisatie van deze doelstellingen, ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen, behoorlijke arbeidsvoorwaarden, gelijke 
kansen en toegang tot goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels 
voor iedereen; benadrukt het feit dat de transitie naar een circulaire, klimaatneutrale 
economie nieuwe kansen biedt om banen te scheppen en de Europese industriesector te 
moderniseren door nieuwe markten te creëren, onder meer door middel van energie-
efficiëntie, de opschaling van hernieuwbare energiebronnen en de bevordering van 
innoverende modellen zoals upcycling, hergebruik en reparatie;

2. merkt op dat landspecifieke aanbevelingen acties en kwesties moeten bevatten die 
relevant zijn voor het (EU-)industriebeleid tijdens het Europees Semester; benadrukt dat 
het meten van de status quo en de vooruitgang essentieel is voor empirisch 
onderbouwde beleidsvorming voor de toekomst, hetgeen er ook voor zou zorgen dat de 
EU-lidstaten geïnformeerd zijn over de vordering en ontwikkeling van het 
industriebeleid op nationaal en EU-niveau;

3. benadrukt dat digitalisering, AI, analyse van big data, cyberbeveiliging, innovatie en 
ontwikkeling van maatregelen voor duurzame industrieën essentieel zijn voor het 
creëren van betere sociale cohesie, het realiseren van de doelstellingen van de Europese 
Green Deal en het waarborgen van het concurrentievermogen van de EU;

4. benadrukt het feit dat grens- en seizoenarbeiders belangrijk zijn voor het verlenen van 
diensten als een essentieel onderdeel van de inspanningen voor economisch herstel en 
dringt aan op maatregelen om hun mobiliteit te stimuleren en hun arbeidsrechten te 
beschermen, met inbegrip van een betere uitvoering van de bestaande wetgeving;

5. dringt er bij de Commissie op aan iets te doen aan de problemen die grens- en 
seizoenarbeiders ondervinden bij het verwerven van hun sociale rechten als gevolg van 
het feit dat de rechten van werknemers niet kunnen worden overgedragen, door snel de 
herziening goed te keuren van de verordening inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels en door gecoördineerde digitale oplossingen uit te voeren op 
het niveau van de lidstaten, met verbetering en stroomlijning van de oplossingen tegen 
alle vormen van fraude;

6. is ingenomen met de financiële steun die de Commissie heeft verleend om banen te 
redden via het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE) en is van mening dat een Europees 
herverzekeringsstelsel voor werkloosheid een aanvullend instrument kan zijn om de 
rechtvaardige transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en digitale economie te 
begeleiden en bij te dragen tot de veerkracht van de Europese economie en met name de 
Europese industrie; kijkt uit naar het voorstel van de Commissie dat voorzitter von der 
Leyen in verband hiermee heeft aangekondigd;

7. is ingenomen met het voorstel van de Commissie van 27 mei 2020 voor een herstelplan 
van de EU, dat onder meer voorziet in een versterkte langetermijnbegroting van de EU 
(MFK 2021-2027) en een nieuw “Next Generation EU”-herstelinstrument met 750 
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miljard EUR, en dringt aan op een snelle goedkeuring hiervan; wijst in verband hiermee 
op het feit dat het belangrijk is sociaal en ecologisch duurzame investeringen te doen in 
industriële sectoren die bijzonder zwaar getroffen zijn door de crisis via de faciliteit 
voor herstel en veerkracht, met de nadruk op het faciliteren van actief 
werkgelegenheidsbeleid, investeringen in digitale vaardigheden en infrastructuur, 
ondernemerschap en de oprichting van start-ups, met name voor kmo’s en 
zelfstandigen, die zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een strategie voor een 
duurzaam en concurrerend industriebeleid in de hele EU;

8. onderstreept het feit dat voor het verwerven of behouden van mondiaal leiderschap in 
strategische industriële sectoren en bepaalde technologieën met een hoge meerwaarde, 
projecten op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van het programma 
Horizon Europa en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) van 
cruciaal belang zijn; herinnert aan het positieve effect van de innovatie-inspanningen 
met betrekking tot het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050, een 
concurrentievoordeel voor EU-bedrijven en de kwantiteit en kwaliteit van banen;

9. is ingenomen met de door de Commissie verstrekte financiële steun voor het behoud 
van banen via het SURE-programma en de bijkomende partnerschappen tussen 
arbeidsbemiddelingsdiensten, de sociale partners en bedrijven ter facilitering van 
omscholing, met name voor alle categorieën seizoenarbeiders in de toeristische sector;

10. is van mening dat het industriebeleid van de EU gericht moet zijn op een versnelling 
van de innovatie, met name op de kerngebieden digitalisering en productie, en 
strategieën moet omvatten om het terughalen te bevorderen van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en productiemogelijkheden in de hele EU, waarbij 
wordt gezorgd voor evenwichtige duurzame regionale ontwikkeling voor alle regio’s 
van de EU, die versterkt wordt door het cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF), teneinde het mondiale concurrentievermogen van de EU te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als geneesmiddelen en medische apparatuur, cyber- 
en databeveiliging, digitale diensten en strategische technologieën en energie, met het 
oog op het versterken van de strategische autonomie van de EU; wijst in dit opzicht op 
het feit dat het belangrijk is de vaardigheden van de werknemers in deze sectoren te 
ontwikkelen; benadrukt voorts het feit dat overheidsinvesteringen en het correcte 
gebruik van staatssteun moeten worden bevorderd, en dat de kapitaalinvesteringen door 
bedrijven moeten worden opgevoerd, dat de mondiale toeleveringsketens moeten 
worden gediversifieerd en dat deze ketens duurzamer en transparanter moeten worden 
gemaakt;

11. herhaalt het feit dat de industriële sector een hoeksteen is van de economie en goed is 
voor een groot aandeel van de Europese uitvoer en investeringen in onderzoek en 
innovatie; wijst op de cruciale rol die kmo’s spelen als ruggengraat van de Europese 
economie, doordat zij zorgen voor industriële groei in de EU en voor het realiseren van 
de doelstellingen van de groene en de digitale transitie; benadrukt daarom het feit dat 
kmo’s de kern van de nieuwe industriestrategie moeten vormen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een ondersteunende omgeving te creëren die kmo’s in staat 
stelt zich te ontwikkelen en te groeien, bijvoorbeeld door het verminderen van onnodige 
regeldruk, het vergemakkelijken van de toegang tot geschikte financieringsbronnen en 
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het ondersteunen van ondernemerschap, die van cruciaal belang zijn voor innovatie, het 
scheppen van banen en inclusie; steunt in dit opzicht de complementariteit tussen de 
nieuwe industriestrategie en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, dat naar 
verwachting in 2030 maximum 700 000 nieuwe banen zal creëren in de hele EU, 
waarvan er vele met name ten goede zullen komen aan kmo’s;

12. wijst erop dat de industriestrategie van de EU een sterke sociale component moet 
omvatten en dat de sector op inclusieve wijze moet worden gedigitaliseerd; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende middelen en efficiënte mechanismen via het 
ESF+, het Just Transition Fund (JTF) en andere. dringt erop aan dat met de strategie de 
behoeften worden aangepakt van minder technologisch geavanceerde industriële 
regio’s, inclusief degene die sterk afhankelijk zijn van vaste fossiele brandstoffen en 
degene die vallen onder artikel 174 van het VWEU, en wordt gezorgd voor de nodige 
investeringen in infrastructuur, zoals breedbanddekking;

13. benadrukt het feit dat gewezen moet worden op het risico van banenverlies door de 
industriële transitie en op de verantwoordelijkheid van de autoriteiten met betrekking tot 
sociale bescherming; verzoekt de lidstaten te zorgen voor adequate lonen en steun voor 
werknemers in deze transitie, met de nadruk op inzetbaarheid en welzijn, en een breder 
scala aan socialebeschermingsmaatregelen te overwegen, zoals nationale regelingen 
voor een gegarandeerd minimuminkomen, werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen, 
verwarmingstoeslagen, adequate pensioenen, beurzen voor studenten, betaling van 
stages en ondersteuning voor mensen met een handicap, met het oog op het garanderen 
van een behoorlijke levensstandaard;

14. onderstreept het feit dat investeringen in gezondheid en veiligheid op het werk helpen 
bij de voorkoming van beroepsgerelateerde ziekten, ongevallen en schadelijke fysieke 
en psychosociale belasting en een concreet positief effect hebben op de economie door 
bij te dragen aan betere prestaties en duurzame loopbanen; herinnert eraan dat volgens 
de Commissie elke euro die wordt uitgegeven aan gezondheid en veiligheid op het 
werk, minstens twee euro oplevert; benadrukt het feit dat gezondheid en veiligheid op 
het werk ook in de nieuwe industriestrategie voor Europa een prioriteit moet zijn;

15. is ingenomen met de verhoging van de aan het JTF toegewezen middelen, aangezien 
160 000 banen in de steenkoolsector tegen 2030 verdwenen kunnen zijn in het kader 
van het industriële overgangsproces op lange termijn, terwijl andere sectoren, zoals 
energie-intensieve industrieën of de automobielindustrie, ook te maken zullen krijgen 
met ingrijpende structurele veranderingen;

16. verzoekt de Commissie uitvoerig onderzoek te doen naar de impact van de 
afhankelijkheid van Europa van invoer uit derde landen, met name China en andere 
landen waar de overheid grote invloed op de markt uitoefent, hetgeen oneerlijke 
gevolgen heeft voor bedrijven en werknemers in de EU;

17. neemt kennis van het feit dat de Commissie bij het ontwerpen van programma’s in het 
kader van de industriestrategie een op maat gesneden benadering zal volgen; vraagt dat 
deze benadering past in het kader van een realistisch perspectief waarbij wordt voldaan 
aan de reële behoeften van elk ecosysteem;

18. wijst erop dat ter bescherming van de Europese werkgelegenheid het EU-
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mededingingsrecht moet worden hervormd, met de waarborg dat de EU open en 
aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeringen, in het kader van de rechtsstaat en de 
EU-normen;

19. benadrukt het feit dat het vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, in 
dienst te nemen en te houden van essentieel belang is voor een concurrerende en 
duurzame industrie in de EU; is van mening dat een actief arbeidsmarktbeleid, 
onderwijs en opleiding in toekomstgerichte sectoren, behoorlijke arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, bekwaamheden en 
vaardigheden, met name wat beroepsonderwijs en -opleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang zijn om de huidige en toekomstige tekorten aan 
vaardigheden aan te pakken en de omschakeling te ondersteunen naar duurzame 
patronen op het gebied van productie en dienstverlening; is van mening dat 
investeringen in geïndividualiseerd een leven lang leren, ondernemerschap, met 
inbegrip van coöperaties en sociale ondernemingen, digitale geletterdheid en personele 
middelen, belangrijk zijn om te zorgen voor een efficiënte en tijdige bijscholing en 
omscholing van werknemers en werkzoekenden, waardoor een sterke, veerkrachtige 
beroepsbevolking wordt gecreëerd, en dat dit een integrerend deel moet uitmaken van 
de industriestrategie van de EU; verzoekt de Commissie in verband hiermee te zorgen 
voor complementariteit tussen de doelstellingen van de nieuwe industriestrategie, de 
Europese Green Deal en de verwachte bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa 
door te focussen op concrete maatregelen en gecoördineerde strategieën voor 
volwassenen, zodat zij hun vaardigheden en kwalificaties kunnen versterken als respons 
op de veranderende behoeften, eisen en transities op de arbeidsmarkt;

20. erkent dat tekorten aan vaardigheden en discrepanties tussen de gevraagde en de 
aangeboden vaardigheden behoren tot de grootste uitdagingen waarmee ondernemingen 
vandaag worden geconfronteerd, waardoor de productie en de groei worden belemmerd, 
en benadrukt het feit dat de vaardigheden afgestemd moeten zijn op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; is van mening dat de sociale partners een sleutelrol moeten spelen bij het 
vaststellen van toekomstige deficits en tekorten op het gebied van vaardigheden en bij 
de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsprogramma’s, inclusief opleidingen op de 
werkplek, en verzoekt de Commissie en de lidstaten om steun te verlenen aan 
geïntegreerde strategische planning en betere samenwerking, en om de uitwisseling van 
informatie tussen alle relevante actoren, met inbegrip van aanbieders van 
beroepsonderwijs en -opleiding, industriële clusters, universiteiten, openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, ondernemingen, vakbonden en lokale en regionale overheden, 
te bevorderen, met bijzondere aandacht voor nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
beroepen en sectoren; wijst in deze context op het feit dat ondersteunende structuren 
belangrijk zijn, bijvoorbeeld kmo-netwerken, regionale ontwikkelingsagentschappen, 
innovatieclusters en start-upadvies voor de totstandbrenging van lokale en regionale 
industriële waardeketens; verzoekt de Commissie en de lidstaten de arbeidsmobiliteit te 
vergroten en de overdraagbaarheid en volledige erkenning van beroepsvaardigheden en 
kwalificaties en de effectieve bescherming van de socialezekerheidsrechten van mobiele 
werknemers in de EU te waarborgen en beleid te ontwikkelen om onderzoekers, 
hoogpresterende studenten en geschoolde werknemers uit derde landen aan te trekken;

21. wijst erop dat de ontwikkeling van AI-technologieën zowel kansen als uitdagingen voor 
de toekomstige arbeidsmarkt en industrie van de EU inhoudt; merkt op dat de EU de 
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potentie heeft een wereldleider te worden op het gebied van het bevorderen van een 
maatschappelijk verantwoorde benadering van deze technologie en het gebruik ervan; 
verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de lidstaten, de sociale partners en 
andere belanghebbenden om adequate antwoorden te bieden op sectorale veranderingen 
die een adequaat omscholingsprogramma voor de werknemers vereisen, alsmede het 
ontwerp, de uitvoering en de handhaving van Europese ethische en veiligheidsnormen 
voor AI; benadrukt het feit dat ter versterking van de interne markt rekening moet 
worden gehouden met potentiële maatschappelijke reacties, en concepten en ideeën 
moeten worden ontwikkeld die een antwoord op deze uitdagingen kunnen bieden, 
waaronder de mogelijke belastingaspecten van arbeidsplaatsen die vervangen worden 
door robotica;

22. verzoekt de Unie en de lidstaten de sociale partners te respecteren en te versterken, de 
dekking van collectieve onderhandelingen uit te breiden en maatregelen te nemen om 
een hoge mate van vertegenwoordiging door vakbonden en werkgeversorganisaties te 
bevorderen, met het oog op het garanderen van een democratische, inclusieve en sociaal 
rechtvaardige industriële sector; onderstreept het feit dat een effectieve sociale dialoog 
een essentieel instrument is om een democratische, inclusieve en rechtvaardige transitie 
in de industriële sector te waarborgen; is van mening dat gezamenlijke samenwerking 
tussen de Unie, de lidstaten, de sociale partners en de representatieve organisaties van 
het maatschappelijk middenveld een klimaat creëert voor de groei van de Europese 
industrie en dat de nieuwe industriestrategie de socialemarkttradities van de EU moet 
weerspiegelen en de sociale partners ten volle bij de zaken moet betrekken via een sterk 
bestuurskader; benadrukt dat sociale dialoog zowel bijdraagt aan het economische 
concurrentievermogen als aan sociale cohesie; vraagt een verdere versterking van de 
sociale dialoog in heel Europa, om de industriële betrekkingen in evenwicht te brengen 
en collectieve onderhandelingen te bevorderen; wijst erop dat elke industriestrategie 
werknemers, hun vertegenwoordigers en vakbonden centraal moet stellen in haar 
optreden om ervoor te zorgen dat deze functioneert op democratische wijze; verzoekt de 
Commissie hen gedurende het hele proces bij de zaken te betrekken;

23. wijst erop dat jonge leerlingen sneller op de arbeidsmarkt moeten worden geïntegreerd 
via hoogwaardige, betaalde stages; verzoekt de lidstaten de cultuur van 
beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen vanaf het lager onderwijs, waarbij het 
uitoefenen van een vak gewaardeerd wordt en het onderwijstraject in het kader van 
beroepsonderwijs en -opleiding een gewenst en voorspelbaar traject wordt;

24. benadrukt het feit dat de toegankelijkheid van leeractiviteiten een rol speelt voor het 
creëren van een cultuur van een leven lang leren; verzoekt de Commissie meer 
mogelijkheden te ontwikkelen en te bevorderen voor toegang tot activiteiten voor een 
leven lang leren, zoals universiteitsprogramma’s voor volwassenen en ouderen, 
openbare leercentra, vouchers voor leeractiviteiten, openbare open onlinecursussen voor 
een groot publiek, meer middelen voor maatschappelijke organisaties op 
onderwijsgebied en middelen en activiteiten op het gebied van verandering van 
loopbaan;

25. is ingenomen met het werk van de Europese Stichting voor opleiding (ETF), met name 
wat beroepsonderwijs betreft, met betrekking tot het bevorderen van mobiliteit en het 
helpen van partnerlanden om hun transitie uit te voeren en menselijk kapitaal te 
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ontwikkelen door de hervorming van hun onderwijs- en opleidingsstelsel en hun 
arbeidsmarkt; vraagt meer samenwerking op het gebied van het delen van inzichten, 
informatie en beste praktijken tussen Cedefop, Eurofound, de EDEO en de Commissie;

26. is van mening dat de recente pandemie het feit heeft benadrukt dat digitale, 
milieuvriendelijke oplossingen belangrijk zijn, met name telewerken, en dat 
gemeenschappelijke minimumnormen moeten worden vastgesteld op Europees niveau 
om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen en de betrokkenheid 
van de sociale partners te garanderen; is van mening dat telewerken mogelijkheden 
biedt, zoals een beter evenwicht tussen werk en privéleven, minder CO2-emissies in 
verband met het dagelijkse woon-werkverkeer en betere werkgelegenheidskansen voor 
mensen met een handicap, zorgverleners, jongeren en personen in afgelegen gebieden, 
maar erkent tegelijkertijd dat er uitdagingen zijn in verband met de sociale, 
professionele en digitale kloof; verzoekt de Commissie een wetgevingskader voor te 
stellen met het oog op de regulering van de telewerkomstandigheden in de hele EU en 
om te zorgen voor behoorlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de 
digitale economie;

27. verzoekt de Commissie een ambitieuze actualisering voor te stellen van het Europees 
actieplan voor digitaal onderwijs, waarin afstandsonderwijs wordt gedemocratiseerd, 
een leven lang leren en niet-formeel onderwijs worden opgenomen, wordt gezorgd voor 
betere financiering om van digitale vaardigheden een absolute prioriteit te maken en 
samenwerking tussen de lidstaten wordt vergroot; verzoekt de Commissie de 
belangrijke rol en het aanzienlijke potentieel van telewerken en e-leren in de openbare 
en particuliere sector te onderzoeken, zonder iemand aan zijn lot over te laten;

28. benadrukt het feit dat het klimaatbeleid zo moet worden uitgevoerd dat nieuwe 
technologieën, investeringen en innovatie en bijgevolg de werkgelegenheid worden 
ondersteund; onderstreept het feit dat de ecologische transitie weliswaar het potentieel 
heeft om nieuwe, groene banen te creëren, maar dat elk plan om Europese sectoren 
koolstofvrij te maken vergezeld moet gaan van een met de WTO verenigbaar 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen dat een aanvulling vormt op de 
bestaande maatregelen ter preventie van het weglekken van koolstof;

29. verzoekt de lidstaten te zorgen voor doeltreffende preventieve herstructureringskaders 
en een tweedekanskader om eerlijke schuldenaars in financiële moeilijkheden in staat te 
stellen hun levensvatbaarheid te herstellen en insolventie te voorkomen, en hen niet te 
ontmoedigen om nieuwe ideeën uit te proberen;

30. benadrukt het feit dat genderevenwicht en het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de centrale principes van de industriestrategie van de EU moeten 
zijn; verzoekt de Commissie in haar strategie voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name in de daarin opgenomen maatregelen voor het 
aanpakken van de digitale en de groene transformatie, en de participatie van vrouwen in 
de digitale economie, ondernemerschap, STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen te 
bevorderen, teneinde de industriële en digitale genderkloof te overbruggen; verzoekt de 
Unie, de lidstaten en de sociale partners loondiscriminatie op grond van leeftijd of 
gender in de industriële sector uit te bannen en er in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken voor te zorgen dat alle werknemers het recht hebben op 
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adequate lonen via collectieve arbeidsovereenkomsten of wettelijke minimumlonen; 
verzoekt de lidstaten eindelijk de impasse te doorbreken met betrekking tot het in 2012 
ingediende voorstel voor een richtlijn vrouwelijke bestuurders om het aandeel vrouwen 
in leidinggevende functies te verhogen;

31. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat met de Europese strategie inzake handicaps 
voor de periode na 2020 de inclusie van personen met een handicap in industriële 
sectoren en op industriële werkplekken, alsmede in de samenleving als geheel wordt 
aangepakt en bevorderd, door discriminatie te bestrijden, solidariteit te bevorderen en de 
toegankelijkheid te waarborgen via het wegnemen van de fysieke, digitale, educatieve 
en sociale belemmeringen en door voort te bouwen op digitale ondersteunende 
technologieën; dringt er bij de industriële sector op aan om volledig uitvoering te geven 
aan het beginsel van universeel ontwerp teneinde van volledige toegankelijkheid een 
beginsel te maken vanaf de ontwerpfase en om een dialoog aan te gaan met organisaties 
die mensen met een handicap vertegenwoordigen;

32. benadrukt het feit dat de Unie en de lidstaten front moeten vormen om de positie van de 
Europese industrie in de wereld te versterken, door het creëren van een brede, 
concurrerende industriële basis overeenkomstig de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit in 2050; benadrukt het feit dat scheppen van hoogwaardige banen, 
sociale bescherming, goed functionerende openbare diensten en de rechtsstaat een 
belangrijke rol vervullen voor bloeiende industriële activiteiten in deze context;

33. verzoekt de Unie en de lidstaten om er in de context van het Europees industriebeleid 
voor te zorgen dat financiële steun en subsidies alleen worden verleend aan 
ondernemingen die de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven; 
onderstreept bovendien het feit dat noodsteun naar aanleiding van een crisissituatie, 
zoals de COVID-19-pandemie, alleen mag worden verleend aan bedrijven die geen 
eigen aandelen inkopen, aandeelhouders geen dividenden uitkeren en geen bonussen 
aan leidinggevenden verstrekken, en die niet in belastingparadijzen staan geregistreerd.



PE652.607v02-00 12/13 AD\1208037NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 16.7.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

41
6
6

Bij de eindstemming aanwezige leden Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, 
David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs 
Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne 
Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania 
Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Marc Botenga, Jordi Cañas, Lukas Mandl, Samira Rafaela, Anna 
Zalewska



AD\1208037NL.docx 13/13 PE652.607v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

41 +
ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana 
Toom

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

6 0
GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

PPE Miriam Lexmann

Renew Radka Maxová

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


