
PA\1206624DA.docx PE652.607v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2020/2076(INI)

9.6.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om en ny industristrategi for Europa
(2020/2076(INI))

Ordfører for udtalelse: Jordi Cañas



PE652.607v01-00 2/4 PA\1206624DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1206624DA.docx 3/4 PE652.607v01-00

DA

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 personer og 
tegner sig for over 80 % af eksporten; der henviser til, at kvinder stadig er 
underrepræsenteret på tværs af industrisektorer, erhverv og ledelsesniveauer;

B. der henviser til, at EU's industristrategi skal fungere som løftestang for at skabe flere og 
bedre job og opnå et inklusivt og afbalanceret arbejdsmarked, der ledsager overgangen 
til en digital og kulstofneutral industri;

C. der henviser til, at digitalisering og kunstig intelligens er afgørende for alle 
industrisektorer og er med til at øge konkurrenceevnen samt skabe jobmuligheder og 
økonomisk velstand;

D. der henviser til, at covid-19-pandemien har medført hidtil usete udfordringer for EU's 
industri med over 5 millioner personer i fare for at miste deres job og en forventet 
gennemsnitlig reduktion af BNP på omkring 7 % i hele EU;

E. der henviser til, at dialog mellem arbejdsmarkedets parter og fortsat samarbejde mellem 
arbejdsmarkedets parter er af afgørende betydning for en solid industripolitik, der sigter 
mod at opnå et mere retfærdigt samfund for alle og mindsker risikoen for, at nogle lades 
i stikken;

1. fremhæver, at EU's industripolitik skal være i overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og effektivt håndtere de sociale konsekvenser af strukturelle 
ændringer og behovet for fortsat at gennemføre dens principper med henblik på at støtte 
retfærdige arbejdsvilkår og lige muligheder samt adgang til velfungerende 
arbejdsmarkeder og velfærdssystemer;

2. understreger, at den europæiske genforsikringsordning for langtidsarbejdsløshed bør 
vedtages som et nøgleinstrument, der skal ledsage den økologiske og den digitale 
overgang;

3. mener, at EU's industripolitik skal omfatte flytningsstrategier, der giver mulighed for at 
flytte beskæftigelse af høj kvalitet og produktionsmuligheder tilbage til EU med henblik 
på at øge konkurrenceevnen og undgå overdreven afhængighed af udenlandske 
udbydere, navnlig inden for strategiske sektorer såsom sundhed, digitalisering og 
energi, og dermed styrke EU's strategiske autonomi;

4. understreger, at evnen til at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft er afgørende 
for en konkurrencedygtig industri i EU; mener, at uddannelse inden for 
fremtidsorienterede sektorer, færdigheder og kompetencer, navnlig for så vidt angår 
erhvervsuddannelse og digitale færdigheder, er afgørende for at afhjælpe den 
nuværende mangel på kvalificeret arbejdskraft; mener, at livslang læring er en 
forudsætning for at sikre effektiv og rettidig opkvalificering og omskoling af 
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arbejdstagerne og bør være en integreret del af EU's industristrategi; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at sikre komplementaritet mellem målene for den nye 
industristrategi og den forventede ajourførte dagsorden for færdigheder i Europa;

5. mener, at den nylige pandemi har vist, at digitale løsninger, navnlig telearbejde, er 
vigtige, og at der er behov for at fastlægge retningslinjer og bestemmelser på EU-plan; 
mener, at telearbejde giver muligheder såsom bedre balance mellem arbejde og 
privatliv, lavere CO2-emissioner i forbindelse med den daglige pendling og forbedrede 
beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap; opfordrer Kommissionen til at 
foreslå en lovgivningsmæssig ramme med henblik på at regulere forholdene for 
telearbejde i hele EU;

6. understreger, at ligestilling mellem kønnene og opnåelse af ligestilling mellem mænd og 
kvinder skal være 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 digitalt iværksætteri og uddannelse og beskæftigelse inden for 
STEM og IKT med henblik på at undgå en industriel og digital kløft mellem kønnene;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at strategien for tiden efter 2020 omhandler og 
fremmer inklusion af personer med handicap i industrielle sektorer og arbejdspladser 
ved at bekæmpe forskelsbehandling og sikring af tilgængelighed ved at fjerne fysiske, 
digitale og sociale barrierer.


