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

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2020/2076(INI)

9.6.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa
(2020/2076(INI))

Rapporteur voor advies: Jordi Cañas



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

NL

PA_NonLeg



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

NL

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 en goed is voor meer dan 80 % van de uitvoer; overwegende dat 
vrouwen in de industrie nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in alle sectoren en 
beroepen en op alle managementniveaus;

B. overwegende dat de industriestrategie van de EU moet dienen als instrument voor het 
scheppen van meer en betere banen en het tot stand brengen van een inclusieve en 
evenwichtige arbeidsmarkt, dat de overgang naar een digitale en koolstofneutrale 
industrie begeleidt;

C. overwegende dat digitalisering en kunstmatige intelligentie van cruciaal belang zijn 
voor alle industriële sectoren, doordat zij het concurrentievermogen doen toenemen, 
banen creëren en economische welvaart scheppen;

D. overwegende dat de COVID-19-pandemie de EU-industrie voor ongekende uitdagingen 
heeft gesteld, 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;

E. overwegende dat sociale dialoog en voortdurende samenwerking tussen de sociale 
partners van essentieel belang zijn voor een degelijk industriebeleid dat gericht is op het 
tot stand brengen van een eerlijker samenleving voor iedereen en het risico beperkt dat 
iemand aan zijn lot wordt overgelaten;

1. benadrukt het feit dat het industriebeleid van de EU in overeenstemming moet zijn met 
de Europese pijler van sociale rechten, dat er op efficiënte wijze de sociale gevolgen 
mee moeten worden aangepakt van structurele veranderingen en dat de principes ervan 
voort moeten worden gehandhaafd, om eerlijke arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen 
te ondersteunen en om te zorgen voor toegang tot goed functionerende arbeidsmarkten 
en socialezekerheidsstelsels;

2. benadrukt het feit dat het Europees herverzekeringsstelsel voor permanente 
werkloosheid moet worden goedgekeurd als een belangrijk instrument dat de tweeledige 
ecologische en digitale transitie moet begeleiden;

3. is van mening dat het industriebeleid van de EU verplaatsingsstrategieën moet omvatten 
om het terughalen te bevorderen van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en 
mogelijkheden voor de be- en verwerkende industrie naar de EU, teneinde het 
concurrentievermogen te vergroten en buitensporige afhankelijkheid van buitenlandse 
aanbieders te vermijden, met name in strategische sectoren als gezondheid, 
digitalisering en energie, met het oog op het versterken van de strategische autonomie 
van de EU;

4. benadrukt het feit dat het vermogen om gekwalificeerd personeel in dienst te nemen en 
te houden van essentieel belang is voor een concurrerende industrie in de EU; is van 
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mening dat onderwijs in toekomstgerichte sectoren en vaardigheden, met name wat 
beroepsopleiding en digitale vaardigheden betreft, van essentieel belang is om de 
huidige tekorten aan vaardigheden aan te pakken; is van mening dat een leven lang 
leren een voorwaarde is voor een efficiënte en tijdige bijscholing en omscholing van 
werknemers 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 en de verwachte bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa;

5. is van mening dat de recente pandemie heeft aangetoond dat digitale oplossingen 
belangrijk zijn, met name telewerken, en dat richtsnoeren en verordeningen moeten 
worden vastgesteld op Europees niveau; 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; verzoekt de Commissie een wetgevingskader voor te stellen 
met het oog op de regulering van de telewerkomstandigheden in de hele EU;

6. benadrukt dat genderevenwicht en het realiseren van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen de kernbeginselen 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 digitaal 
ondernemerschap, STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen aan te moedigen, ter 
voorkoming van een industriële en digitale genderkloof;

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat met de strategie voor de periode na 2020 de 
inclusie van personen met een handicap in industriële sectoren en op industriële 
werkplekken wordt aangepakt en bevorderd, door het bestrijden van discriminatie en het 
waarborgen van de toegankelijkheid via het wegnemen van fysieke, digitale en sociale 
belemmeringen.


