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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 december 2007 over precommerciële 
inkoop (COM(2007) 799),

– gezien Richtlĳn 2010/31/EU 1 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking),

– gezien de conclusies van de Raad van 22 en 23 november 2007 betreffende 
wetenschappelijke informatie in het digitale tijdperk: toegang, verspreiding en bewaring,

A. overwegende dat de economische en financiële crisis ernstige gevolgen heeft gehad voor 
de nationale begrotingen,

B. overwegende dat de cijfers in het Groenboek over demografische veranderingen (COM 
(2005) 94) laten zien dat de beroepsbevolking in de EU tussen 2005 en 2030 zal dalen met 
20,8 miljoen (6,8%) en overwegende dat het aantal mensen ouder dan 60 nu tweemaal zo 
snel toeneemt als vóór 2007 – met ongeveer twee miljoen per jaar, tegen één miljoen 
voorheen,

1. is van mening dat een nieuwe duurzame economie in de Europese Unie waarborgen moet 
bieden voor een evenwichtige economische en sociale ontwikkeling; vraagt om een 
ambitieus duurzaam industriebeleid dat zich vooral richt op een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen; benadrukt dat de groene economie uitzicht moet bieden op fatsoenlijke, 
goed betaalde banen en zich daarbij moet richten op de bescherming van het milieu;

2. acht een ambitieus, geloofwaardig, voorspelbaar en stabiel beleid van vitaal belang – met 
name op energie- en klimaatgebied;  verzoekt de Commissie en de lidstaten zich sterk te 
maken voor het tweeledige doel om zowel de klimaatverandering aan te pakken als 
duurzame groei en werkgelegenheid te creëren, met inachtneming van de beginselen van 
goed begrotingsbeheer; benadrukt derhalve dat het van belang is de Europese doelstelling 
om 20% minder energie te verbruiken in 2020 bindend te maken en spreekt nogmaals zijn 
steun uit voor het voornemen van de Raad om te komen tot een reductie van 80-95% van 
de Europese uitstoot van broeikasgassen in 2050;

3. is van mening dat er evenwel geen rekening is gehouden met het feit dat de EU-lidstaten 
met een aantal gemeenschappelijke problemen worden geconfronteerd, die alleen door een 
gemeenschappelijke Europese aanpak kunnen worden opgelost;

4. onderstreept dat het potentieel aan werkgelegenheid van hoge kwaliteit in een nieuwe 
duurzame economie moet worden versterkt door de innovatie te richten op oplossingen 
die een antwoord bieden op de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de 
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werkloosheid en de armoede, de klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking en 
de almaar schaarser wordende hulpbronnen; vestigt de aandacht op het belang van een 
industrieel beleid en een onderzoeksbeleid die zijn gebaseerd op open innovatie en 
clusters, teneinde bundeling van kennis door de verschillende economische actoren in de 
publieke en private sector te bevorderen en innovatie te stimuleren;

5. benadrukt het belang van de ontwikkeling van een coherente EU-strategie waar eco-
innovatie deel van uitmaakt en die gericht is op het terugdringen van vervuiling en op een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in productieprocessen; verzoekt de Commissie een 
Europees technologieplatform voor industrieën met gering gebruik van hulpbronnen te 
ontwikkelen; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om voortgang te maken met de hervorming van de 
financiële instrumenten teneinde ze groener en meer op de lange termijn gericht te maken, 
wat particuliere investeringen aan zou trekken en in de toekomst meer en betere banen zou 
scheppen;

7. benadrukt dat een verstandig gebruik van de financieringsmechanismen en -instrumenten 
alsmede overheidssturing ervoor kunnen zorgen dat er aanzienlijke hoeveelheden extra 
financiële middelen uit de privésector vrijkomen ter ondersteuning van investeringen en 
voor het scheppen van nieuwe banen;

8. acht het van essentieel belang dat een communautair kader voor onderzoek en 
ontwikkeling tot stand komt, met een adequaat budget dat voldoende groot is om publiek 
en privaat onderzoek te ondersteunen en de resultaten ervan op een eenvoudige en 
onbureaucratische manier toegankelijk te maken voor de innovatie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name op het gebied van energie-efficiëntie, energie-
infrastructuur, het gebruik van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen en nieuwe 
koolstofarme productieprocessen, recyclage en efficiënt gebruik van hulpbronnen, met het 
oog op het scheppen van fatsoenlijke en goedbetaalde banen met gegarandeerde 
arbeidsrechten; herhaalt dat de doelstelling om 3% van het BBP uit te geven aan O&O 
moet worden gehaald om ervoor te zorgen dat onderzoek toegevoegde waarde creëert in 
de Europese economie wat ertoe kan leiden dat hooggeschoolde werknemers in de EU 
blijven;

9. benadrukt dat er voor het MKB en micro-ondernemingen een sleutelrol is weggelegd in de 
ontwikkeling van de duurzame economie; betreurt het dat zij problemen kunnen 
ondervinden bij het inspelen op nieuwe economische trends; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten deze bedrijven te helpen de mogelijke ontwikkelingsgebieden voor de duurzame 
economie te bepalen, met name op het terrein van hernieuwbare energie en 
energiebesparing, hun gemakkelijker toegang te geven tot microkredieten, met name via 
de "Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit", en hen goed te informeren over hoe 
ze voor deze faciliteit in aanmerking kunnen komen;

10. wijst erop dat in een op innovatie gebaseerde economie de noodzakelijke economische 
groei en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheidsgroei alleen kunnen worden 
verwezenlijkt indien de Europese onderzoekers en bedrijven in staat zijn hun 
onderzoeksresultaten om te zetten in commerciële producten; verwijst naar het 
innovatiescorebord van de Commissie dat een innovatiekloof van 30% met de VS en van
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40% met Japan laat zien;

11. verzoekt de Commissie om in nauwere samenwerking met de lidstaten middellange- en 
langetermijnprognoses op te stellen voor de vaardigheden die de arbeidsmarkt vereist en 
om partnerschappen tussen universiteiten en het bedrijfsleven aan te moedigen, teneinde 
de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt te bevorderen en tegelijkertijd een op 
kennis gebaseerde maatschappij te helpen creëren, alsmede toegepast onderzoek te 
ontwikkelen en betere arbeidsmarktvooruitzichten te scheppen voor afgestudeerden;

12. is zich bewust van het feit dat er maar weinig coördinatie plaatsvindt tussen de EU-, 
nationale en regionale subsidieregelingen en onderstreept derhalve de noodzaak van een 
betere coördinatie op de diverse niveaus tussen de programma's en van ondersteuning 
voor meer synergie tussen de verschillende gemeenschappelijke beleidsterreinen met 
behulp van de structuur-, landbouw- en plattelandsontwikkelingsfondsen, het 
kaderprogramma voor onderzoek en het kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie (PCI)) teneinde een duurzame economie te realiseren die een efficiënt gebruik 
maakt van de hulpbronnen; is van mening dat wat betreft de financiering in het kader van 
het gemeenschappelijke landbouwbeleid, meer gekeken moet worden naar een 
overschakeling van directe inkomenssteun naar plattelandsontwikkeling en de 
ontwikkeling van een ecologisch duurzame landbouw;

13. wijst erop dat de overgang naar een nieuwe duurzame economie een complex fenomeen 
is, dat het noodzakelijk maakt bijzondere aandacht te besteden aan de regio's die te lijden 
hebben onder de de-industrialisatie door passende financiële steunregelingen in te voeren 
en geïntegreerde interventies die gericht zijn op duurzame ontwikkeling en een meer op 
innovatie gebaseerde economie die fatsoenlijke, goed betaalde banen met gegarandeerde 
arbeidsrechten kan genereren waardoor de bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen; acht het van belang dat voor de verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt samengewerkt met de sociale partners;

14. is van mening dat de demografische ontwikkelingen een bredere strategie vereisen, waarin 
het scheppen van werkgelegenheid en het inspelen op nieuwe en opkomende behoeften op 
de Europese arbeidsmarkt worden gecombineerd; is in dit verband van mening dat de 
mobiliteit van EU-werknemers meer worden bevorderd, met inbegrip van onderzoekers en 
andere vakmensen, om zo binnen de interne markt van de EU te komen tot een Europa 
zonder belemmeringen;

15. verzoekt de Commissie de lidstaten te vragen om een herziening van de 
overgangsregelingen die de toegang tot hun arbeidsmarkten regelen, als een middel om 
tijdens de wereldwijde economische crisis de werkgelegenheid in de EU te behouden;

16. wijst erop dat het efficiënt omgaan met energie en hulpbronnen zal leiden tot een 
beslissend concurrentievoordeel in de toekomst; wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van gediversifieerde ondernemingen 
en de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook maatschappelijke 
voordelen kunnen opleveren en op grote schaal werkgelegenheid kunnen creëren 
waardoor lidstaten uit de huidige crisis kunnen geraken en voor duurzame economische 
groei kunnen kiezen; verzoekt de Commissie en de lidstaten bij het bepalen van hun 
energiestrategieën rekening te houden met arbeidsintensieve sectoren;
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17. is van mening dat de overgang naar een nieuwe duurzame economie en veranderingen in 
de productieprocessen van ondernemingen of sectoren gepaard moeten gaan met adequate 
scholing, met name ten aanzien van de beroepsopleiding van jongeren, en programma's 
voor permanente educatie, met name voor de kwetsbare groep van 50+, en dat dit 
eveneens nieuwe banen oplevert; dringt er derhalve bij de Commissie en de lidstaten op 
aan meer werk te maken van deze scholing en programma's; benadrukt het belang van een 
intensievere dialoog waar sociale veranderingen nodig zijn voor aanpassing aan de 
nieuwe, duurzame economie, in het bijzonder binnen bedrijven waarvan de activiteiten op 
fossiele brandstoffen zijn gebaseerd; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners ervoor te zorgen dat deze dialoog wordt gehouden om de ecologische 
transformatie eerlijk te laten verlopen;

18. roept de lidstaten op tot samenwerking in de strijd tegen zwartwerk, aangezien de 
ondergrondse economie overal in Europa aanleiding geeft tot zorg; is van mening dat de 
regels tegen zwartwerk op lidstaat- en EU-niveau moeten worden aangescherpt;

19. verzoekt de Commissie werkgelegenheidsrichtsnoeren op te stellen die een hogere 
arbeidsparticipatie van werknemers onder de 25 en boven de 50 jaar actief stimuleren en 
gepaste aandacht schenken aan de specifieke problemen waarmee jongeren en ouderen 
worden geconfronteerd;

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de vaardigheidskloof die nu al bestaat 
tussen de beschikbare arbeidskrachten en de behoeften van nieuwe duurzame industrieën 
aan te pakken; benadrukt in dit verband dat het belangrijk is leerlingenplaatsen voor 
jongeren te subsidiëren, als overgang van het onderwijs naar het beroepsleven; dringt er 
verder bij de lidstaten op aan stimulansen te geven aan werkgevers die laag- of 
ongeschoolde mensen een opleiding bieden en mogelijkheden om direct op de werkplek 
praktische ervaring op te doen; is ten slotte van oordeel dat digitale geletterdheid en 
digitale vaardigheden voor alle EU-burgers in het EU-beleid en in het nationale beleid 
sterk moeten worden ondersteund omdat het essentiële vaardigheden zijn die de sociale 
integratie versterken en het concurrentievoordeel van de Europese beroepsbevolking 
verbeteren;

21. benadrukt de belangrijke rol die de overheid kan spelen door het goede voorbeeld te geven 
op het gebied van toepassing van progressieve aanbestedingsnormen en het geven van 
stimulansen en voorlichting, in het bijzonder op het gebied van de energie, de bouw van 
infrastructuur en faciliteiten, vervoer en communicatie, om banen met gegarandeerde 
arbeidsrechten te creëren. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in het bijzonder bij 
precommerciële inkoop, de opneming van milieu- en sociale normen te bevorderen, naast 
het bevorderen van lokale-inhoudclausules en ondernemingen die opereren in een 
duurzame en solidaire economie, in het bijzonder kleine en middelgrote bedrijven;

22. onderstreept ook het belang van particuliere investeringen en benadrukt in dit verband dat 
voor de noodzakelijke financiering particuliere investeringen onontbeerlijk zijn; wijst op 
de grote verschillen in de hoogte van investeringen in O&O door particuliere bedrijven, 
variërend van 5 tot 7 % van de winst in de ICT-sector en de farmaceutische industrie tot 
ongeveer 1 % bij energiebedrijven; verzoekt de EU de juiste randvoorwaarden te 
scheppen om ondernemingen tot investeren te stimuleren;
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23. doet nogmaals een beroep op de Commissie en de lidstaten om gebruik te maken van het 
succes van het herstructureringsfonds en een nieuw communautair initiatief te starten, met 
onder meer proefprojecten, voor een herstructurering met een nieuwe duurzame economie 
als doel;

24. vestigt de aandacht erop dat er meer inspanningen nodig zijn om met het oog op de 
gezondheid en veiligheid van werknemers te zorgen voor een effectieve harmonisatie 
binnen de EU van de minimumeisen voor de organisatie van de arbeidstijd;

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten een speciaal steuninstrument te ontwikkelen voor 
hen die in de publieke sector hebben gewerkt en hun baan hebben verloren als gevolg van 
de economische en financiële crisis, vergelijkbaar met het EFG in het geval van EU-
ondernemingen die getroffen zijn door de globalisering of de economische crisis.
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