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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
(2011/2067(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2010 getiteld "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige 
werkgelegenheid" (COM(2010)0682),

– onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie van 8 september 2010 over het voorstel 
voor een beschikking van de Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van 
Europa 20201,

– gezien Beschikking 2010/707/EU van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2010 over het bevorderen van de toegang 
van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en 
leerling3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2010 over atypische 
arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen 
van sociale dialoog4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 september 2010 over de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie5,

– gezien de "Medium-Term Forecast up to 2020: Skills Supply and Demand in Europe" 
van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding van 20106,

– gezien de kaderovereenkomst van 25 maart 2010 over inclusieve arbeidsmarkten die 
door het EVV, BUSINESSEUROPE, de UEAPME en het CEEP is ondertekend,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 januari 2011 getiteld "Jaarlijkse 
groeianalyse: naar een krachtiger alomvattend antwoord van de EU op de crisis" 
(COM(2011)0011) en het daarbij gevoegde ontwerp voor een gezamenlijk verslag over 
de werkgelegenheid,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0309.
2 PB L 308 van 24.11.2010, blz. 46.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0262.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0263.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0299.
6 Cedefop-publicaties, ISBN 978-92-896-0536-6.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 23 februari 2011 getiteld "Evaluatie van 
de 'Small Business Act' voor Europa" (COM(2011)0078),

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 getiteld "Conclusies van 
het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale samenhang: de toekomst 
van het cohesiebeleid" (COM(2010)0642),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2011),

A. overwegende dat er wereldwijd 23,1 miljoen mensen werkloos zijn; overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid 20,4% bedraagt en dat de langdurige werkloosheid blijft stijgen,

B. overwegende dat er in de primaire en secundaire sector ten gevolge van de economische 
crisis meer banen verloren gaan dan verwacht en dat daar tegen 2020 naar verwachting 
nog eens 2,5 miljoen banen verloren zullen gaan,

C. overwegende dat de dienstensector, zoals de verkoop-, veiligheids-, schoonmaak-, 
horeca- en zorgsector, tussen nu en 2020 naar verwachting nog steeds voor de sterkste 
banengroei zal zorgen en de snelst groeiende sector zou kunnen zijn,

D. overwegende dat de veranderende arbeidspatronen in de sectoren natuurlijk gevolgen 
hebben voor de arbeidspatronen voor beroepen en de gevraagde kwalificatieniveaus,

E. overwegende dat werknemers zonder universitair diploma het meeste risico lopen hun 
baan te verliezen,

F. overwegende dat de duurzaamheid van de beroepsopleiding en het hoger onderwijs op 
lange termijn van verscheidene dingen afhangt, zoals de staat van de openbare financiën 
en individuele perceptie,

G. overwegende dat wordt verwacht dat het aantal banen waarvoor hogere kwalificaties 
vereist zijn, zal stijgen,

H. overwegende dat migratie binnen, naar en uit de EU in toenemende mate van invloed 
zal zijn op de toekomstige grootte en samenstelling van de beroepsbevolking in de 
lidstaten en belangrijke implicaties heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

I. overwegende dat een duurzame economie het aantal fatsoenlijke banen kan doen 
toenemen en kan bijdragen tot het herstel van de Europese economie,

J. overwegende dat de EU nog steeds minder in onderzoek en onderwijs investeert dan 
haar economische partners en concurrenten in de wereld; overwegende dat er behoefte 
is aan belangrijke investeringen in de kenniseconomie,
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Uitdagingen voor het werkgelegenheidsbeleid

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 2020 
zijn overeengekomen; vraagt alle betrokken partijen hun inspanningen op te voeren om 
de Europa 2020-strategie te doen slagen;

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie nauw verband houdt met de economische prestaties; 
beveelt de lidstaten ten zeerste aan de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
alsook de globale richtsnoeren voor het economisch beleid te volgen;

3. vraagt om een betere coördinatie van het economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring te voorkomen; vraagt de lidstaten met klem 
de regels inzake begrotingsdiscipline na te leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken, en vraagt de Commissie om een doeltreffend begrotingstoezicht;

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de Commissie in het kader van de Europa 2020-
strategie om over te schakelen op een duurzame economie;

5. herinnert eraan dat er door een combinatie van demografische veranderingen en 
veranderingen in de productieketens betere strategieën inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en arbeidsorganisatie nodig zijn om het concurrentievermogen van de 
Europese economie te maximaliseren, het verlies van menselijk kapitaal zo klein 
mogelijk te houden en nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden te scheppen;

6. benadrukt dat de nationale flexizekerheidsregelingen moeten worden versterkt en 
worden aangepast aan de nieuwe sociaaleconomische context in elke afzonderlijke 
lidstaat, volgens zijn specifieke behoeften, om te zorgen voor een flexibele en actieve 
arbeidsmarkt, efficiënte opleidingsstelsels en solide socialezekerheidsstelsels; 
waarschuwt tegen standaardoplossingen;

7. betreurt dat het combineren van werk en gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

Antwoorden

De beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten garanderen

8. is verheugd over het initiatief van de Commissie om een "EU skills panorama" te maken 
en EURES, het Europese netwerk van arbeidsbemiddelingsdiensten, te hervormen om 
de transparantie voor werkzoekenden te verbeteren;

9. wenst dat de verwachte vraag naar vaardigheden in Europa beter wordt gemonitord en 
dat de bevindingen onmiddellijk worden omgezet in het beleid inzake onderwijs en een 
leven lang leren van de lidstaten; is van mening dat een "kennisalliantie" tussen 
bedrijven en onderwijsinstellingen een nuttig instrument zou zijn om lacunes op het 
gebied van innovatie en vaardigheden aan te pakken;
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10. betreurt dat het aantal voortijdige schoolverlaters hoog blijft; vraagt de lidstaten 
beleidsmaatregelen te nemen om schooluitval te voorkomen en leerlingen met 
leermoeilijkheden leer- en opleidingsalternatieven te bieden;

11. is verheugd over het voorstel van de Commissie om een lijst van Europese centers of 
excellence op te stellen en deze binnen nieuwe academische specialisaties voor de 
banen van de toekomst te promoten;

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-vaardigheden, digitale geletterdheid en transversale 
sleutelcompetenties zoals communiceren in vreemde talen, alsook ondernemerschap in 
hun beleid inzake opleiding en een leven lang leren op te nemen;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel in te 
voeren om jongeren zo vroeg mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te laten maken; 
vraagt de betrokken partijen ook ervoor te zorgen dat stages en leerlingwezen tot het 
scheppen van nieuwe banen leiden;

14. meent dat de wederzijdse erkenning van competenties, diploma's en vaardigheden op 
EU-niveau moet worden verbeterd en dat dezelfde erkenning moet worden uitgebreid 
tot werknemers uit derde landen;

De vraag naar arbeid en het scheppen van banen bevorderen

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot financiering te verbeteren; herinnert eraan dat 
85% van de banen in de EU door kmo's worden verschaft; vraagt alle betrokken partijen 
met aandrang belemmeringen voor het oprichten van ondernemingen en voor het vrije 
verkeer van ondernemingen weg te nemen;

16. is van mening dat een onbelemmerde en concurrerende interne markt moet worden 
voltooid om het vrije verkeer van werknemers te vergemakkelijken; vraagt de 
Commissie en de lidstaten in dit verband nauw samen te werken met de sociale partners 
en de uitwisseling van best practices en ervaring op dit gebied aan te moedigen;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, dat een gevaar is voor zowel de maatschappij als 
de werknemers; vraagt de lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om mensen bewust te maken van de nadelen op 
lange termijn voor werknemers in de zwarte economie;

18. is van mening dat er voor de gezondheidssector een cruciale rol is weggelegd bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie; meent voorts dat 
de gezondheids- en sociale sector door de demografische veranderingen een belangrijke 
werkgever is, die waarschijnlijk nog aan belang zal winnen; vraagt de Commissie het 
initiatief te nemen tot een studie naar verpleeghulpen die bij cliënten thuis werken, om 
na te gaan of de EU-wetgeving deze categorie werknemers voldoende bescherming 
biedt;

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de sociale partners en de andere betrokken partijen 
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ervoor te zorgen dat EU-fondsen zoals het ESF, het EFRO en het Cohesiefonds, alsook 
faciliteiten zoals de microfinancieringsfaciliteit efficiënt worden gebruikt voor het 
scheppen van banen;

De werking van de arbeidsmarkt verbeteren

20. merkt op dat de agenda flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en deelt het oordeel van de 
Commissie dat de crisis de nationale flexizekerheidsregelingen zwaar op de proef heeft 
gesteld;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid alleen de crisis niet kan verhelpen, en vraagt de 
Commissie, de lidstaten en de sociale partners bijzondere aandacht te besteden aan 
werknemers uit kansarme groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden en werknemers met 
een handicap;

22. meent dat de vier componenten van flexizekerheid – flexibele en voldoende zekerheid 
biedende contractuele regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een leven lang leren en 
moderne socialezekerheidsstelsels – en hun onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen heroverwogen en versterkt moeten worden;

Inclusieve arbeidsmarkten bevorderen

23. onderstreept dat Europa, teneinde sterker uit de economische crisis te voorschijn te 
komen, concurrerender en convergenter te worden, met hogere groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten;

24. onderstreept in dit verband hoe belangrijk het is de segmentering te verminderen en de 
inclusie op de arbeidsmarkt te verbeteren teneinde kansarme groepen meer kansen te 
geven om de arbeidsmarkt te betreden en zich op te werken;

25. benadrukt hoe belangrijk het is de rechten van mensen met een handicap bij de 
uitvoering van de agenda alsook in alle aspecten van de Europa 2020-strategie te 
mainstreamen;

26. benadrukt hoe belangrijk het is de jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te pakken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten zich verder in te spannen om de integratie van jongeren op 
de arbeidsmarkt te bevorderen, onder meer door stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, op vaardigheden te anticiperen, en vaardigheden te 
verbeteren en op de vraag af te stemmen;

27. benadrukt dat beleid ter bevordering van gendergelijkheid en het combineren van werk, 
gezin en privéleven kan bijdragen tot een grotere participatie van vrouwen en mannen 
op de arbeidsmarkt;

De kwaliteit van de banen en de arbeidsomstandigheden verbeteren

28. is van mening dat de doelstelling van volledige werkgelegenheid moet worden 
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aangevuld met grotere inspanningen om de kwaliteit van de banen en de arbeids- en 
levensomstandigheden van alle werknemers te verbeteren;

29. meent dat de kwaliteit van de banen moet worden bevorderd als multidimensionaal 
concept dat zowel de arbeidsbetrekkingen als het werk zelf omvat; vraagt de Commissie 
haar inspanningen op te voeren om de EU-definitie van en de gemeenschappelijke 
indicatoren voor de kwaliteit van banen te herzien teneinde deze bruikbaarder te maken 
voor de evaluatie en benchmarking van het beleid van de lidstaten;

30. benadrukt het belang van een samenspel tussen de inspanningen van de betrokken 
partijen om de kwaliteit van de banen te verbeteren en het gebruik van passende 
beleidsinstrumenten, waaronder wetgeving, beleidscoördinatie, uitwisseling van good 
practices en autonome overeenkomsten tussen de sociale partners;

31. is van mening dat adequate sociale bescherming centraal moet staan in de kwaliteit van 
werkgelegenheid en dus ook in het concept kwaliteit van banen;

32. moedigt de Commissie ertoe aan haar voorbereidende werkzaamheden af te ronden en 
de in de agenda aangekondigde wetgevingsvoorstellen in te dienen, met volledige 
inachtneming van de uitkomst van de economische en sociale effectbeoordeling en de 
autonomie van de sociale partners; is verheugd over de plannen van de Commissie om 
de doeltreffendheid van de wetgeving inzake de kwaliteit van banen en 
arbeidsomstandigheden te beoordelen, rekening houdend met de ontwikkelingen;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De economische, financiële en sociale crisis waarin Europa momenteel verkeert, heeft de 
zwakke punten van het Europese economische en sociale model aan het licht gebracht en 
heeft een aantal aspecten van de eerder geboekte vooruitgang tenietgedaan.

Sinds 2008, toen de eerste gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt te voelen waren, zijn in 
Europa 5,6 miljoen banen verloren gegaan.

Er zijn momenteel 23,051 miljoen werklozen in de EU, d.w.z. 9,5% van de beroepsbevolking, 
en dit heeft ernstige gevolgen voor de groei en de welvaart in Europa.

Al even verontrustend zijn de problemen die sommige werkgevers ondervinden bij het 
aantrekken van personeel, met name voor hooggekwalificeerde banen. Zelf tijdens de crisis 
hadden sommige werknemers het moeilijk om mensen te vinden met de geschikte 
vaardigheden voor de in te vullen vacatures.

Als het menselijk kapitaal wordt versterkt en de inzetbaarheid wordt verbeterd door 
bijscholing, kan Europa op de weg naar herstel worden gezet.

Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, moeten we mensen de 
juiste stimulansen geven om zich bij te scholen, onderwijs en opleiding beter laten aansluiten 
op de arbeidsmarkt, een geschikte mix van bekwaamheden ontwikkelen en effectiever 
anticiperen op de vaardigheden die in de toekomst nodig zullen zijn1.

De lidstaten streven naar het ambitieuze doel om de arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep 
van 20 tot 64 jaar tegen 2020 te verhogen tot 75%.

De EU kan deze uitdaging aan en heeft het potentieel om de arbeidsparticipatie aanzienlijk te 
verbeteren.

In november 2010 heeft de Commissie een ontwerpmededeling goedgekeurd met als titel 
"Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige 
werkgelegenheid".

Deze "agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" maakt deel uit van de Europa 2020-
strategie, de bijdrage van de Commissie aan de verwezenlijking van de ambitieuze 
doelstelling van de lidstaten om arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar 
tegen 2020 te verhogen tot 75%.

Om dit doel te bereiken, stelt de Commissie voor om rond vier prioriteiten te werken:

• een verdere hervorming van de arbeidsmarkt met het oog op meer flexibiliteit en meer 
zekerheid ("flexizekerheid");

• geschikte stimulansen voor personen en bedrijven om te investeren in opleiding en 
voortdurende bijscholing overeenkomstig de behoeften van de arbeidsmarkt;

                                               
1 Over de vraag naar en het aanbod aan vaardigheden in Europa, zie "Skills supply and demand in Europe. 
Medium-term forecast up to 2020", Luxemburg, 2010: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf.
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• de Commissie zal voorstellen indienen om voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te 
zorgen en tegelijk de kwaliteit van de arbeidswetgeving te verbeteren. De 
arbeidstijdenrichtlijn zal worden herzien en er komt een wetgevingsinitiatief om de 
detacheringsrichtlijn te verbeteren;

• maatregelen om op de arbeidsmarkt gunstige voorwaarden voor het scheppen van banen 
tot stand te brengen, onder meer door een vermindering van de administratieve 
rompslomp en de belastingen die met arbeid en mobiliteit samenhangen. Dit is met 
name van belang voor sectoren die snelle veranderingen doormaken, bijvoorbeeld 
sectoren die veel aan onderzoek en ontwikkeling doen.

De rapporteur is het weliswaar eens met de aanpak van de Commissie, maar is van mening dat 
deze voor verbetering vatbaar is, met name wat de volgende punten betreft:

• de vermindering van de administratieve lasten en rompslomp voor kmo's die banen 
willen scheppen;

• schooluitvalpercentages: het is aan de lidstaten om preventieve maatregelen te nemen en 
leerlingen alternatieven op het gebied van opleiding of leerlingwezen te bieden;

• maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven;

• betere monitoring van en anticipatie op de vaardigheden die in de toekomst nodig zullen 
zijn, zodat het aanbod beter op de vraag kan worden afgestemd en de ontwikkeling van 
vaardigheden op betere vooruitzichten op werkgelegenheid gedurende een heel leven 
kan worden gericht;

• maatregelen ten behoeve van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt, nog voor 
zij het formele onderwijs hebben afgerond, met name door middel van stages die tot 
nieuwe kansen op een baan kunnen leiden;

• de regels inzake flexizekerheid moeten worden aangescherpt en worden aangepast aan 
de sociaaleconomische context van elke lidstaat, met het oog op een flexibele 
arbeidsmarkt en proactief arbeidsmarktbeleid, een leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels;

• de detacheringsrichtlijn moet worden verbeterd om de administratieve rompslomp te 
verminderen en problemen met dubbele belasting op te lossen, teneinde het vrije 
verkeer van werknemers te vergemakkelijken;

• de wederzijdse erkenning van kwalificaties van burgers van EU-landen en derde landen 
moet worden verbeterd;

• nauwere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

Als we een doeltreffend werkgelegenheids-, onderwijs- en opleidingsbeleid willen 
ontwikkelen en mensen willen helpen bij hun loopbaankeuze, zullen de lidstaten en de Unie 
zich beter in staat moeten stellen om de vaardigheden van de toekomst te voorspellen, erop te 
anticiperen en ze op de behoeften van de arbeidsmarkt af te stemmen.
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