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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 och står för över 
80 procent av exporten. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i flera industriella 
sektorer, yrken och ledningsnivåer.

B. EU:s industristrategi måste fungera som en hävstång för att skapa fler och bättre 
arbetstillfällen och uppnå en inkluderande och balanserad arbetsmarknad som åtföljer 
omställningen till en digital och koldioxidneutral industri.

C. Digitalisering och artificiell intelligens är av avgörande betydelse för alla 
industrisektorer då den ökar konkurrenskraften samt skapar arbetstillfällen och 
ekonomiskt välstånd.

D. Covid-19-pandemin har medfört aldrig tidigare skådade utmaningar för EU:s industri, 
med över 5 miljoner människor som riskerar att förlora sina jobb och en förväntad 
minskning av BNP på cirka 7 procent i hela EU.

E. Social dialog och ett kontinuerligt samarbete mellan arbetsmarknadens parter är av 
avgörande betydelse för en robust industripolitik som syftar till att uppnå ett rättvisare 
samhälle för alla och som minskar risken för att någon hamnar på efterkälken.

1. Europaparlamentet framhåller att EU:s industripolitik måste ligga i linje med den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter och effektivt hantera dels de sociala 
konsekvenserna av strukturförändringar, dels behovet av att fortsätta genomföra dess 
principer, i syfte att främja rättvisa arbetsvillkor, lika möjligheter och tillgång till 
välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem.

2. Europaparlamentet betonar att det europeiska återförsäkringssystemet för permanent 
arbetslöshet bör antas som ett viktigt instrument som måste åtfölja den dubbla 
ekologiska och digitala omställningen.

3. Europaparlamentet anser att EU:s industripolitik måste omfatta strategier för 
omlokalisering som bidrar till att högkvalitativa arbetstillfällen och 
tillverkningsmöjligheter återförs till EU, i syfte att öka konkurrenskraften och undvika 
ett alltför stort beroende av utländska leverantörer, särskilt inom strategiska sektorer 
såsom hälsa, digitalisering och energi, och därmed stärka EU:s strategiska oberoende.

4. Europaparlamentet betonar att förmågan att rekrytera och behålla kvalificerad 
arbetskraft är avgörande för en konkurrenskraftig industri i EU. Parlamentet anser att 
utbildning i framtidsorienterade sektorer, färdigheter och kompetenser, särskilt när det 
gäller yrkesutbildning och digitala färdigheter, är av avgörande betydelse för att hantera 
den nuvarande kompetensbristen. Parlamentet anser att livslångt lärande är en 
förutsättning för att säkerställa effektiv och snabb kompetenshöjning och omskolning av 
arbetstagare, och att det bör vara en integrerad del av EU:s industristrategi. Parlamentet 
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uppmanar i detta avseende kommissionen att säkerställa komplementaritet mellan målen 
i den nya industristrategin och den uppdaterade kompetensagenda för Europa som 
väntas.

5. Europaparlamentet anser att den aktuella pandemin har visat på betydelsen av digitala 
lösningar, särskilt distansarbete, och på behovet av att fastställa riktlinjer och 
bestämmelser på EU-nivå. 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. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en rättslig ram i syfte att reglera 
förhållandena för distansarbete i hela EU.

6. Europaparlamentet betonar att balans mellan könen och uppnåendet av jämställdhet 
mellan kvinnor och män måste vara grundläggande principer i EU:s industristrategi. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att jämställdhetsintegrera sin industripolitiska 
strategi, särskilt åtgärderna för att hantera den digitala och gröna omställningen, och att 
uppmuntra kvinnors deltagande i digitalt entreprenörskap och i utbildning och 
sysselsättning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt 
IKT i syfte att undvika en industriell och digital klyfta mellan könen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att strategin för perioden 
efter 2020 tar itu med och främjar inkludering av personer med funktionsnedsättning i 
industrisektorer och på industriella arbetsplatser genom att bekämpa diskriminering och 
säkerställa tillgång genom att avlägsna fysiska, digitala och sociala hinder.


