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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

A. EU:s industri sysselsätter i dag omkring 35 miljoner människor, står för över 80 procent 
av exporten och har en dominerande roll när det gäller att placera utländska 
direktinvesteringar. Av företagen i EU är 99 procent små och medelstora företag, som 
står för cirka 50 procent av EU:s BNP och sysselsätter mer än 100 miljoner 
arbetstagare. Den nya industristrategin bör baseras på industriella ekosystem som 
omfattar alla aktörer i de industriella värdekedjorna, från stora företag, små och 
medelstora företag och mikroföretag till arbetstagare och konsumenter.

B. Kvinnor och personer med funktionsnedsättning är fortfarande underrepresenterade 
i flera industriella sektorer, yrken och ledningsnivåer och arbetar oftare inom 
industriella sektorer och undersektorer med lågt mervärde, trots att 40,1 procent av 
kvinnorna har slutfört en eftergymnasial utbildning och trots att 86,2 procent av 
kvinnorna i åldersgruppen 20–24 år hade minst gymnasieutbildning 2019, jämfört med 
81 procent av männen1.

C. Europa behöver en socialt och miljömässigt hållbar industristrategi som prioriterar lika 
möjligheter och social sammanhållning. EU:s nya industristrategi måste i alla sektorer 
och företag fungera som en hävstång för att skapa fler och bättre arbetstillfällen, stärka 
de små och medelstora företagens roll och uppnå en fullt inkluderande och balanserad 
arbetsmarknad så att den kan åtfölja en rättvis dubbel omställning till en digital och 
mycket resurs- och energieffektiv klimatneutral industri som bygger på förnybar energi. 
Genomförandet av den gröna given och den digitala strategin bör även främja en hållbar 
tillväxt till en grönare och mer cirkulär industri.

D. Små och medelstora företag utgör över 99 procent av alla europeiska företag, men 
endast 17 procent har framgångsrikt integrerat digital teknik i sin verksamhet. Av 
företagen anger 70 procent att tillgången till talanger är ett hinder för investeringar i EU.

E. Europa har starka industriella traditioner som går tillbaka flera århundraden och är 
därför väl rustat för en effektiv dubbel omställning som grundar sig på en social 
ekonomi och EU:s värden.

F. Säker och inkluderande spridning och användning av digitalisering och artificiell 
intelligens är av avgörande betydelse för att alla industrisektorer ska uppnå en grön 
industriell omställning som ökar konkurrenskraften och skapar arbetstillfällen av god 
kvalitet, hållbara affärsmodeller och ekonomiskt välstånd. I detta avseende är det viktigt 
att investera i forskning och innovation samt digital utbildning.

G. En EU-strategi för artificiell intelligens bör i första hand behandla de etiska aspekter 
och dilemman som är kopplade till artificiell intelligens för att säkerställa att den är 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex.
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människocentrerad, stärker människors välbefinnande, ger en känsla av trygghet, 
främjar samhällets och miljöns välbefinnande och fullt ut respekterar 
EU:s grundläggande rättigheter och värden.

H. Människor som bor och arbetar i EU har drabbats hårt av covid-19-pandemin, som har 
medfört aldrig tidigare skådade utmaningar för EU:s industri och haft en enorm 
inverkan på arbetsorganisationen, arbetstillfällena och arbetstagarna i vissa sektorer, 
med över 5 miljoner människor som riskerar att förlora sina jobb och en förväntad 
genomsnittlig minskning av BNP på cirka 7 procent i hela unionen. I flera fabriker har 
man kunnat notera en snabb omställning från tillverkning till medicinska produkter. 
Krisen ökar behovet av en ny industristrategi.

I. Enligt rapporten om framtidens sysselsättning från Världsekonomiskt forum kommer 
65 procent av de barn som börjar i grundskolan i dag att ha jobb som ännu inte 
existerar. Den lågkvalificerade arbetskraften är särskilt utsatt i den digitala tidsåldern, 
och statistik från Eurostat visar att 77,8 procent av européerna i åldersgruppen 25–64 år 
anser att de inte behöver någon ytterligare utbildning, och de blir därigenom sårbara för 
chocker. Man måste därför främja utbildningssystem som omfattar omskolning och 
medvetandehöjande inslag, för att ge de grundläggande kompetenser och färdigheter, 
bland annat digital kompetens, som behövs för nya karriärer.

J. Social dialog, inbegripet kollektiva förhandlingar och ett kontinuerligt samarbete 
mellan arbetsmarknadens parter, är av avgörande betydelse för en robust industripolitik 
som förbättrar arbetsförhållandena och anställningsvillkoren och därmed bidrar till 
ett rättvisare samhälle där ingen lämnas på efterkälken.

K. Arbetsmarknadens parter bör uppmuntras att förhandla om och sluta kollektivavtal 
i frågor som är relevanta för dem, samtidigt som deras oberoende och rätt till kollektiva 
åtgärder respekteras fullt ut.

L. Ekonomisk tillväxt går hand i hand med förbättrade sociala standarder och 
levnadsstandarder och goda arbetsförhållanden.

M. EU:s industristrategi bör bidra till att blåsa nytt liv i regioner och bör därför stödja deras 
omställning genom smarta specialiseringsstrategier och ESI-fonder.

1. Europaparlamentet framhåller att EU:s industripolitik måste omfatta en stark social och 
miljömässig dimension och vara förenlig med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och målen i den gröna given och Parisavtalet för att effektivt hantera de 
sociala och ekonomiska konsekvenserna av strukturförändringarna och bidra till 
uppnåendet av dessa mål, i syfte att främja konkurrenskraften, arbetstillfällen av god 
kvalitet, anständiga arbetsförhållanden, lika möjligheter samt tillgång till välfungerande 
arbetsmarknader och välfärdssystem för alla. Parlamentet betonar att omställningen till 
en cirkulär, klimatneutral ekonomi erbjuder nya möjligheter att skapa arbetstillfällen 
och modernisera Europas industrisektor genom att skapa nya marknader, bland annat 
genom energieffektivitet, ökad användning av förnybara energikällor och främjande av 
innovativa modeller såsom återvinningsförädling, återanvändning och reparation.

2. Europaparlamentet noterar att de landsspecifika rekommendationerna bör omfatta 
åtgärder och frågor som är relevanta för (EU:s) industripolitik under den europeiska 
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planeringsterminen. Parlamentet framhåller att det i framtiden är av avgörande 
betydelse att mäta status quo och framsteg för evidensbaserat beslutsfattande, vilket 
även säkerställer att EU:s medlemsstater informeras om industripolitikens framsteg och 
utveckling på nationell nivå och EU-nivå.

3. Europaparlamentet framhåller att digitalisering, artificiell intelligens, stordataanalys, 
cybersäkerhet, innovation samt utveckling av åtgärder för hållbara industrier är 
avgörande för att skapa bättre social sammanhållning, uppnå målen i den europeiska 
gröna given och säkerställa EU:s konkurrenskraft.

4. Europaparlamentet betonar att gränsarbetare och säsongsarbetare är viktiga för 
tillhandahållandet av tjänster och att detta är en viktig del av arbetet för den ekonomiska 
återhämtningen och efterlyser åtgärder för att uppmuntra deras rörlighet och skydda 
deras arbetstagarrättigheter, inbegripet ett bättre genomförande av befintlig lagstiftning.

5. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att åtgärda de problem som 
gränsarbetare och säsongsarbetare stöter på när de vill utverka sina sociala rättigheter på 
grund av att arbetstagare inte kan överföra sina rättigheter, genom att snabbt anta den 
reviderade förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen och 
genomföra samordnade digitala lösningar på medlemsstatsnivå, samtidigt som man 
förbättrar och effektiviserar lösningar för bekämpning av bedrägerier av alla slag.

6. Europaparlamentet välkomnar de ekonomiska lättnader som kommissionen gett i syfte 
att rädda arbetstillfällen med hjälp av instrumentet för tillfälligt stöd för att minska 
risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) och anser att ett europeiskt system för 
arbetslöshetsåterförsäkring skulle kunna vara ett ytterligare verktyg till stöd för den 
rättvisa omställningen till en cirkulär, klimatneutral och digital ekonomi och skulle 
kunna bidra till i synnerhet den europeiska ekonomins och den europeiska industrins 
motståndskraft. Parlamentet väntar på att kommissionens förslag i detta avseende ska 
tillkännages av Ursula von der Leyen.

7. Europaparlamentet välkomnar det förslag till EU:s återhämtningsplan som kommissionen 
lade fram den 27 maj 2020, som omfattar en förstärkt långsiktig budget för EU (den 
fleråriga budgetramen 2021–2027) och ett nytt återhämtningsinstrument på 750 miljarder 
euro (Next Generation EU), och begär att det godkänns snabbt. Parlamentet framhåller 
i detta avseende vikten av socialt och miljömässigt hållbara investeringar i de 
industrisektorer som drabbats särskilt hårt av krisen genom faciliteten för återhämtning 
och resiliens, med fokus på främjande av aktiv sysselsättningspolitik, investeringar 
i digital kompetens och infrastruktur, entreprenörskap och skapande av uppstartsföretag, 
särskilt för små och medelstora företag och egenföretagare, vilket kommer att bidra till 
utformningen av en strategi för hållbar och konkurrenskraftig industripolitik i hela EU.

8. Europaparlamentet understryker att forsknings- och innovationsprojekt inom ramen för 
programmet Horisont Europa och Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 
är avgörande för att uppnå eller upprätthålla ett globalt ledarskap i strategiska 
industrisektorer och för viss teknik med högt mervärde. Parlamentet påminner om de 
positiva effekterna av innovationsinsatser när det gäller uppnåendet av klimatneutralitet 
senast 2050, en konkurrensmässig fördel för företagen i EU samt mängden 
arbetstillfällen och deras kvalitet.
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9. Europaparlamentet välkomnar de ekonomiska lättnader som kommissionen gett i syfte 
att rädda arbetstillfällen med hjälp av SURE-programmet samt ytterligare partnerskap 
mellan arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och företag för att underlätta 
omskolning, särskilt för säsongsarbetare i alla typer av arbeten inom turistnäringen.

10. Europaparlamentet anser att EU:s industripolitik måste sträva efter att påskynda 
innovationen, särskilt inom de viktiga områdena digitalisering och produktion, och 
omfatta strategier som bidrar till att högkvalitativa arbetstillfällen och 
tillverkningsmöjligheter återförs till hela unionen och som samtidigt säkerställer 
en balanserad, hållbar regional utveckling i alla EU-regioner, med förstärkning från 
sammanhållningspolitiken och de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna), i syfte att öka EU:s globala konkurrenskraft och undvika ett alltför stort 
beroende av utländska leverantörer, särskilt inom strategiska sektorer såsom läkemedel 
och medicintekniska produkter, cyber- och datasäkerhet, digitala tjänster och strategisk 
teknik samt energi, och därmed stärka EU:s strategiska oberoende. Parlamentet betonar 
i detta avseende vikten av att utveckla arbetstagarnas kompetens i dessa sektorer. 
Parlamentet betonar även behovet av att främja offentliga investeringar och en korrekt 
användning av statligt stöd samt av att stärka företagens kapitalinvesteringar, 
diversifiera de globala leveranskedjorna och göra dem mer hållbara och transparenta.

11. Europaparlamentet upprepar att industrisektorn är en hörnsten i ekonomin som står för 
en stor del av europeiska exporter och investeringar i forskning och innovation. 
Parlamentet understryker den viktiga roll som små och medelstora företag spelar som 
ryggraden i den europeiska ekonomin när det gäller att säkerställa industriell tillväxt 
i EU och uppnå målen för den gröna och digitala omställningen. Parlamentet betonar 
därför att små och medelstora företag bör stå i centrum för den nya industristrategin och 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa en stödjande miljö där små och 
medelstora företag kan utvecklas och växa, till exempel genom att minska onödiga 
regelbördor, underlätta tillgången till lämpliga finansieringskällor och stödja 
entreprenörskap, som är avgörande för innovation, jobbskapande och inkludering. 
Parlamentet stöder i detta avseende komplementariteten mellan den nya 
industristrategin och den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, som 
förväntas skapa upp till 700 000 nya arbetstillfällen i hela EU fram till 2030, av vilka 
många särskilt kommer att gynna små och medelstora företag.

12. Europaparlamentet betonar behovet av en stark social komponent i EU:s industristrategi 
och en inkluderande digitalisering av industrin. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att säkerställa tillräckliga medel och effektiva mekanismer genom Europeiska 
socialfonden+, Fonden för en rättvis omställning (FRO) med flera. Parlamentet vill att 
strategin ska dels tillgodose behoven i mindre tekniskt avancerade industriregioner, 
bland annat de som är starkt beroende av fasta fossila bränslen och de som omfattas av 
artikel 174 i EUF-fördraget, dels säkra de investeringar som behövs i infrastruktur, 
såsom bredbandsanslutning.

13. Europaparlamentet betonar behovet av att framhålla dels risken för förluster av 
arbetstillfällen på grund av den industriella omställningen, dels myndigheternas ansvar 
när det gäller socialt skydd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa 
tillräckliga löner och stöd till arbetstagare i omställningen, med fokus på anställbarhet 
och välbefinnande, och att överväga fler sociala skyddsåtgärder, såsom nationella 
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system för garanterad minimiinkomst, arbetslöshetsersättning, familjebidrag, 
värmebidrag, tillräckliga pensioner, stipendier till studenter, betalning av praktikplatser 
och stöd till personer med funktionsnedsättning för att säkerställa en anständig 
levnadsstandard.

14. Europaparlamentet understryker att investeringar i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
hjälper till att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar, olycksfall och skadliga fysiska och 
psykosociala påfrestningar och att de har en konkret positiv effekt på ekonomin genom 
att de bidrar till bättre arbetsresultat och hållbara yrkeskarriärer. Parlamentet påminner 
om att varje euro som spenderas på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen enligt 
kommissionen ger minst två euro tillbaka. Parlamentet betonar att hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen även bör vara en prioritering i den nya industristrategin för Europa.

15. Europaparlamentet välkomnar ökningen av de resurser som tilldelas till FRO med tanke 
på att 160 000 arbetstillfällen i kolgruvesektorn kan gå förlorade fram till 2030 som 
en del av den långsiktiga industriella omställningsprocessen, medan andra sektorer, 
såsom de energiintensiva industrierna eller bilindustrin, också kommer att ställas inför 
djupgående strukturella förändringar.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga undersöka effekterna av Europas 
importberoende av tredjeländer, i synnerhet Kina och andra länder där staten har stort 
inflytande över marknaden, vilket får orättvisa konsekvenser för företag och anställda 
i EU.

17. Europaparlamentet lyfter fram den skräddarsydda metod som kommissionen kommer 
att använda för att utforma programmen inom ramen för industristrategin. Parlamentet 
vill att denna metod utgör en del av ett realistiskt perspektiv som täcker det verkliga 
behovet hos varje ekosystem.

18. Europaparlamentet framhåller att det i syfte att skydda europeiska arbetstillfällen är 
nödvändigt att reformera EU:s konkurrensrätt och samtidigt säkerställa att EU förblir 
öppet och attraktivt för utländska investeringar inom ramen för rättsstatsprincipen och 
EU:s normer.

19. Europaparlamentet betonar att förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kvalificerad 
arbetskraft är avgörande för en konkurrenskraftig och hållbar industri i EU. Parlamentet 
anser att aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning i framtidsorienterade sektorer, 
anständiga anställningsförhållanden och arbetsvillkor, tillgänglig och ekonomiskt 
överkomlig barnomsorg samt färdigheter och kompetenser, särskilt när det gäller 
yrkesutbildning och digitala färdigheter, är av avgörande betydelse för att hantera 
nuvarande och framtida kompetensbrister och stödja omställningen till hållbara mönster 
för produktion och tillhandahållande av tjänster. Parlamentet anser att investeringar 
i individanpassat livslångt lärande, entreprenörskap, inbegripet kooperativ och sociala 
företag, digital kompetens och mänskliga resurser är viktiga för att säkerställa effektiv 
och snabb kompetenshöjning och omskolning för arbetstagare och arbetssökande och 
därmed skapa en stark och motståndskraftig arbetskraft, och att investeringarna bör vara 
en integrerad del av EU:s industristrategi. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att säkerställa komplementaritet mellan målen i den nya 
industristrategin, den europeiska gröna given och den uppdaterade kompetensagenda för 
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Europa som väntas, genom att fokusera på konkreta åtgärder och samordnade strategier 
för vuxna så att de kan stärka sin kompetens och sina kvalifikationer i enlighet med de 
förändrade behoven, kraven och omställningarna på arbetsmarknaden.

20. Europaparlamentet erkänner att kompetensbrist och kompetensglapp är några av de 
största utmaningarna för företag i dag, då de hämmar produktionen och tillväxten, och 
betonar att färdigheterna bör matcha behoven på arbetsmarknaden. Parlamentet anser att 
arbetsmarknadens parter bör spela en nyckelroll när det gäller att identifiera framtida 
kompetensunderskott och kompetensbrister och utveckla utbildningsprogram, inbegripet 
arbetsplatsanknuten utbildning, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja integrerad strategisk planering och förbättrat samarbete och att främja 
informationsutbyte mellan alla relevanta aktörer, inbegripet anordnare av 
yrkesutbildning, industrikluster, universitet, offentliga arbetsförmedlingar, företag, 
fackföreningar och lokala och regionala myndigheter, med särskilt fokus på nya 
färdigheter för nya yrken och sektorer. Parlamentet understryker i detta sammanhang 
vikten av stödstrukturer såsom nätverk av små och medelstora företag, regionala 
utvecklingsorgan, innovationskluster och uppstartsrådgivning för skapande av lokala 
och regionala industriella värdekedjor. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förbättra arbetstagarnas rörlighet och säkerställa överförbarhet och 
fullt erkännande av yrkesfärdigheter och yrkeskvalifikationer samt ett effektivt skydd av 
socialförsäkringsrättigheterna för rörliga arbetstagare inom EU och att utarbeta 
strategier för att attrahera forskare, högpresterande studenter och kvalificerade 
arbetstagare från tredjeländer.

21. Europaparlamentet påpekar att utvecklingen av teknik för artificiell intelligens ger 
upphov till både möjligheter och utmaningar när det gäller EU:s framtida arbetsmarknad 
och industri. Parlamentet konstaterar att EU har potential att bli världsledande när det 
gäller att främja ett socialt ansvarsfullt förhållningssätt till denna teknik och hur den 
används. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedriva ett nära samarbete med 
medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och andra relevanta intressenter för att 
tillhandahålla lämpliga lösningar på sektoriella förändringar som kräver ett lämpligt 
omskolningsprogram för arbetstagarna och när det gäller att utforma, genomföra och 
upprätthålla EU-övergripande etiska standarder och säkerhetsstandarder för artificiell 
intelligens. Parlamentet betonar att det i syfte att stärka den inre marknaden är 
nödvändigt att ta itu med möjliga samhällsreaktioner och ta fram koncept och idéer som 
kan vara ett svar på dessa utmaningar, inklusive de möjliga skattemässiga aspekterna av 
de arbetsplatser som ersätts av robotteknik.

22. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att respektera och stärka 
arbetsmarknadens parter, utvidga de kollektiva förhandlingarnas omfattning och vidta 
åtgärder för att främja en hög koncentration av fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer, i syfte att säkerställa en demokratisk, inkluderande och 
socialt rättvis industrisektor. Parlamentet understryker att en effektiv social dialog är ett 
mycket viktigt verktyg för att säkerställa en demokratisk, inkluderande och rättvis 
omställning i industrisektorn. Parlamentet anser att ett gemensamt samarbete mellan 
unionen, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och organisationer som företräder 
civilsamhället skapar en miljö för den europeiska industrins tillväxt och att den nya 
industristrategin bör återspegla EU:s sociala marknadstraditioner och inkludera 
arbetsmarknadens parter fullt ut genom en stark styrningsram. Parlamentet betonar att 



AD\1208037SV.docx 9/13 PE652.607v02-00

SV

den sociala dialogen bidrar till både ekonomisk konkurrenskraft och social 
sammanhållning. Parlamentet efterlyser en ytterligare förstärkning av den sociala 
dialogen i hela Europa för att balansera industriella relationer och främja kollektiva 
förhandlingar. Parlamentet framhåller att varje industristrategi bör sätta arbetstagarna, 
deras företrädare och fackföreningar i centrum för sina insatser för att säkerställa att den 
fungerar på ett demokratiskt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att involvera 
dem under hela processen.

23. Europaparlamentet betonar behovet av en snabbare integrering av unga lärlingar på 
arbetsmarknaden genom högkvalitativa, avlönade praktikplatser. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja en utbildningskultur med yrkesutbildning från och med 
grundskolan, så att yrken uppskattas och yrkesutbildning blir en önskvärd och 
förutsägbar utbildningsbana.

24. Europaparlamentet betonar den roll som utbildningsverksamheters tillgänglighet spelar 
för att skapa en kultur av livslångt lärande. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla och uppmuntra fler möjligheter att få tillgång till verksamheter för livslångt 
lärande, såsom universitetsprogram för vuxna och äldre, offentliga utbildningscentrum, 
kuponger för utbildningsverksamheter, storskaliga öppna nätkurser, mer finansiering för 
civilsamhällesorganisationer inom utbildningsområdet samt fonder och verksamheter 
för karriärbyten.

25. Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs av den Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen, särskilt när det gäller yrkesutbildning, för att främja rörlighet 
och hjälpa partnerländer att genomföra sina omställningar och utveckla mänskligt 
kapital genom att reformera sina utbildningssystem och sin arbetsmarknad. Parlamentet 
efterlyser ett större samarbete kring insikter, informationsutbyte och bästa praxis mellan 
Cedefop, Eurofound, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

26. Europaparlamentet påminner om att den aktuella pandemin har understrukit betydelsen 
av digitala och miljövänliga lösningar, särskilt distansarbete, och behovet av att 
fastställa gemensamma minimistandarder på EU-nivå för att skydda arbetstagares hälsa 
och säkerhet och säkerställa att arbetsmarknadens parter involveras. Parlamentet anser 
att distansarbete erbjuder möjligheter såsom bättre balans mellan arbete och privatliv, 
minskade koldioxidutsläpp från daglig pendling och bättre sysselsättningsmöjligheter 
för personer med funktionsnedsättning, anhörigvårdare, unga och människor i avlägsna 
områden, men erkänner samtidigt att det finns utmaningar när det gäller den sociala, 
yrkesmässiga och digitala klyftan. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en 
rättslig ram i syfte att reglera förhållandena för distansarbete i hela EU och säkerställa 
anständiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor i den digitala ekonomin.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ambitiös uppdatering av den 
europeiska handlingsplanen för digital utbildning som demokratiserar distansstudier, 
inkluderar livslångt lärande och icke-formell utbildning, säkerställer bättre finansiering 
för att göra digitala färdigheter till en topprioritering och ökar samarbetet mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforska den viktiga roll och 
potential som distansarbete och nätbaserat lärande har i den offentliga och privata 
sektorn, utan att någon lämnas på efterkälken.
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28. Europaparlamentet betonar att klimatpolitiken bör genomföras på ett sätt som stöder ny 
teknik, investeringar och innovation och därmed även jobbskapande. Parlamentet 
framhåller att den ekologiska omställningen visserligen har potential att skapa nya 
gröna arbetstillfällen, men att varje plan om att fasa ut fossila bränslen från europeiska 
industrier måste åtföljas av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna som är 
förenlig med WTO:s bestämmelser och som kompletterar befintliga åtgärder mot 
koldioxidläckage.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa effektiva förebyggande 
omstruktureringsramar och en ram för en andra chans för att göra det möjligt för 
hederliga gäldenärer i ekonomiska svårigheter att återställa sin ekonomiska livskraft och 
undvika insolvens och för att inte avskräcka dem från att pröva nya idéer.

30. Europaparlamentet betonar att balans mellan könen och uppnåendet av jämställdhet 
mellan kvinnor och män måste vara en av de grundläggande principerna 
i EU:s industristrategi. Parlamentet uppmanar kommissionen att jämställdhetsintegrera 
sin industripolitiska strategi, särskilt åtgärderna för att hantera den digitala och gröna 
omställningen, och att främja kvinnors deltagande i den digitala ekonomin, 
entreprenörskap och utbildning och sysselsättning inom naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik samt IKT i syfte att överbrygga den industriella och 
digitala klyftan mellan könen. Parlamentet uppmanar unionen, medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter att undanröja all lönediskriminering på grundval av ålder eller 
kön inom industrisektorn och att i enlighet med nationell lagstiftning och praxis 
säkerställa att alla arbetstagare har rätt till tillräckliga löner genom antingen 
kollektivavtal eller lagstadgade minimilöner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att till slut häva blockeringen av direktivet om kvinnor i styrelser från 2012, för att öka 
andelen kvinnor i chefsbefattningar.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att EU:s handikappstrategi 
för perioden efter 2020 tar itu med och främjar inkludering av personer med 
funktionsnedsättning i industrisektorer och på industriella arbetsplatser samt i samhället 
i stort genom att bekämpa diskriminering, främja solidaritet och säkerställa 
tillgänglighet genom att undanröja fysiska, digitala, utbildningsmässiga och sociala 
hinder och genom att bygga vidare på digitala tekniska hjälpmedel. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen industrisektorn att fullt ut genomföra principen om design för 
alla för att full tillgänglighet ska bli en princip redan från utformningsfasen och att föra 
en dialog med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

32. Europaparlamentet betonar att unionen och medlemsstaterna måste stå eniga för att 
främja den europeiska industrins ställning i världen och skapa en bred och 
konkurrenskraftig industriell bas i linje med målet om klimatneutralitet senast 2050. 
Parlamentet betonar att skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen, socialt skydd, 
välfungerande offentliga tjänster och rättsstatsprincipen spelar en viktig roll för 
välmående industriella verksamheter i detta sammanhang.

33. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att i samband med den 
europeiska industripolitiken säkerställa att finansiellt stöd och subventioner endast ges 
till företag som följer gällande kollektivavtal. Parlamentet understryker dessutom att 
nödhjälp efter en krissituation, såsom covid-19, endast bör ges till företag som inte 
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direktörer och som inte är registrerade i skatteparadis.
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