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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" som led i 2020-strategien, 
eftersom EU har brug for specifikke mål og konkrete foranstaltninger for at kunne arbejde 
hen imod fælles mål om jobskabelse og fremme af bæredygtig og inklusiv vækst, som kun 
kan nås ved hjælp af koordinerede tiltag blandt medlemsstaterne;

2. glæder sig over Kommissionens erkendelse af, at der er behov for at fremme 
iværksætterkultur og selvstændig virksomhed; finder det afgørende at få skabt passende 
rammer og incitamenter til oprettelse og opretholdelse af virksomheder, men at der skal 
mere til for at udvikle den europæiske økonomi; understreger derfor, at det er nødvendigt 
at fremme uddannelse i iværksætterfærdigheder på både mellem- og videregående niveau, 
så EU ikke halter bagefter andre aktører; understreger Det Europæiske Teknologiske 
Instituts rolle for så vidt angår en fremme af virksomhedsoprettelse og -udvikling gennem 
innovationsdreven forskning og et stærkt fokus på iværksætterkultur;

3. glæder sig over, at Kommissionen har gjort det til sin førsteprioritet at sætte nyt skub i 
flexicuritysystemet ved at styrke dets fire komponenter: fleksible og pålidelige 
ansættelsesforhold, en aktiv arbejdsmarkedspolitik, livslang læring og uddannelse samt 
moderne sociale sikringsordninger;

4. opfordrer medlemsstaterne og i givet fald regionerne til at etablere et center til 
overvågning af beskæftigelsessituationen med fokus på fremtidige behov med henblik på 
at foregribe disse behov og give arbejdstagerne kvalifikationer, der vil maksimere
sandsynligheden for at finde beskæftigelse, især for unge;

5. gentager, at de fem overordnede EU-mål er fremme af beskæftigelsen, forbedring af 
vilkårene for innovation, forskning og udvikling, opfyldelse af målene for klimaændringer 
og energi, forbedring af uddannelsesniveauet og fremme af social integration;

6. understreger, at beskæftigelsespolitikken hører under national kompetence, og at 
arbejdsmarkederne er strukturelt forskellige;

7. understreger, at der bør sættes større fokus på at fremme iværksættertankegangen blandt 
studerende og forskere, stille nye finansielle instrumenter til rådighed for nystartede og 
hurtigvoksende virksomheder samt støtte indførelsen af succesfulde teknologier på EU-
markedet;

8. opfordrer de europæiske sociale dialogudvalg til at medvirke til at skabe et bedre match 
mellem de eksisterende uddannelser og den aktuelle og fremtidige efterspørgsel gennem 
en køreplan, som fastlægger klare mål og indikatorer for overvågning af fremskridt;

9. henleder opmærksomheden på Kommissionens konstatering af, at de nye teknologier og 
udviklinger i arbejdets tilrettelæggelse ser ud til at medføre en betydelig jobudvidelse i 
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begge ender af jobspektret;

10. beklager, at medlemsstaterne i krisetider har reduceret deres uddannelsesbudgetter, og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere mere i 
uddannelsessystemerne;

11. henleder opmærksomheden på de manglende fremskridt med hensyn til nedbringelsen af 
antallet af personer, der lever under fattigdomsgrænsen, selv om de er i beskæftigelse; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kvalitetsjob med en ordentlig 
løn samt sikre og sunde arbejdsforhold; 

12. påpeger betydningen af de omfattende forslag vedrørende livslang læring og den vægt, der 
må lægges på integrationen i centrale politikker for livslang læring og uddannelse af IKT-
kompetencer og digitale færdigheder (e-færdigheder), så det bliver muligt at afhjælpe den 
alvorlige mangel på kvalificeret personale, som f.eks. IKT-fagfolk og -forskere, der truer 
med at undergrave EU's fremtidige økonomiske konkurrenceevne;

13. understreger behovet for at inddrage arbejdsgiverne i ledelsen af 
uddannelsesinstitutionerne samt i udformningen af kurser, undervisningsmetoder, 
praktikophold, vurderinger og kvalifikationer; understreger vigtigheden af incitamenter 
for arbejdsgivere, der tilbyder uddannelse af lavt kvalificerede personer og ufaglærte, så 
de får mulighed for at erhverve praktisk erfaring direkte på arbejdspladsen;

14. peger på det også af Kommissionen anerkendte behov for at foretage betydelige 
investeringer i grønne kvalifikationer for at sikre, at EU opfylder sine 2020-mål for 
grønne job, og at EU's økonomi kan fungere mere bæredygtigt og dermed forblive 
konkurrencedygtig fremover;

15. understreger behovet for uddannelse med sigte på innovation; understreger, at både ikke-
skematisk og abstrakt tænkning bør fremmes såvel som den tekniske uddannelse, der er 
nødvendig for, at fremtidige behov kan imødekommes;

16. understreger, at der skal satses på at sikre, at alle børn tidligt udvikler grundlæggende IT-
færdigheder, hvorfor IT bør integreres i undervisningen i grundskolen, og alle europæere 
gives nem og billig adgang til internettet;

17. opfordrer Kommissionen til at støtte "vidensalliancer" med henblik på at udforme nye 
uddannelsesprogrammer, der kan imødegå manglen på innovationskvalifikationer og 
imødekomme arbejdsmarkedet behov;

18. bemærker, at for at kunne nå EU 2020-målene må medlemsstaternes svar på industriens 
krav til arbejdsstyrken være mere fleksible;

19. mener, at der inden for rammerne af strategien for forlængelse af arbejdslivet ikke gøres 
nok for at hjælpe ældre med at erhverve IT-færdigheder, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle bredt funderede uddannelsesprogrammer til denne gruppe;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke udbuddet af 
erhvervsuddannelser i hele Europa med henblik på at sikre arbejdstagerne de nye 
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kvalifikationer, som arbejdsmarkedet efterspørger;

21. bemærker, at arbejdskraftens bevægelighed mellem EU's medlemsstater fortsat er lav, og 
opfordrer Kommissionen til at overveje at etablere en fælleseuropæisk tjeneste, der kan 
hjælpe kvalificeret arbejdskraft med at finde ledige stillinger i hele Europa og dermed 
støtte et arbejdsmarked med en europæisk merværdi; opfordrer i denne forbindelse 
medlemsstaterne til at fjerne hindringerne for arbejdskraftens frie bevægelighed, og 
kræver fuld gennemførelse af de 2012-projekter for det indre marked, som Kommissionen 
har foreslået; understreger betydningen af en bredere strategi, der omfatter jobskabelse, 
opfyldelse af nye og kommende behov på det europæiske arbejdsmarked samt fjernelse af 
arbejdskraftrestriktioner inden for EU og de resterende hindringer på EU's indre marked.

22. støtter Kommissionens forslag om oprettelse af europæiske sektorråd for beskæftigelse og 
kvalifikationer, der kan samle oplysninger fra medlemsstaterne og regionerne til støtte for 
koordinationen af alle de berørte parters indsats;

23. understreger nødvendigheden af yderligere at matche kvalifikationer med 
arbejdsmarkedets behov; glæder sig over Kommissionens initiativ på dette område;

24. opfordrer på baggrund af, at der i 2015 forventes at mangle mellem 384.000 og 700.000 
IT-fagfolk, samt at der i hhv. sundhedssektoren og forskningsverdenen vil mangle ca. 1 
mio. fagfolk, Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til sikring 
af, at der er tilstrækkelige kvalificerede menneskelige ressourcer inden for disse områder;

25. understreger SMV'ernes betydning og deres bidrag til jobskabelsen og glæder sig over 
foranstaltninger som f.eks. fjernelsen af administrative hindringer med det formål at gøre 
det lettere at oprette nye virksomheder; understreger den vigtige rolle, som EIB vil kunne 
spille, navnlig ved at fremme programmer som JASMINE og JERMIE, der kan yde 
bæredygtig støtte til dækning af SMV'ernes behov; understreger behovet for at støtte 
SMV'erne, ikke alene med at finde medarbejdere med de rigtige kvalifikationer, men også 
med at opgradere deres kvalifikationer; understreger, at SMV'erne inden for rammerne af 
køreplanen for et ressourceeffektivt Europa har brug for støtte til opgradering af deres 
kompetencer inden for bæredygtig udvikling samt forskning og innovation;

26. er af den opfattelse, at SMV'erne kan spille og allerede spiller en meget vigtig rolle for 
uddannelsen inden for højt specialiserede, innovative sektorer og inden for sektorer, hvor 
der for mange tjenesteydelsers vedkommende kræves grundlæggende manuelle 
færdigheder; bemærker, at der som følge heraf er behov for et snævert samarbejde mellem 
SMV'erne og uddannelsesinstitutionerne; mener, at det endvidere bør overvejes at fremme 
finansiel bistand til praktikordninger og praktisk uddannelse i SMV'er;

27. understreger vigtigheden af et frit og intelligent reguleret internet for nye iværksættere og 
jobskabere; mener, at internetbrugernes tillid til systemet og til, at deres integritet ikke 
krænkes, er afgørende for nye forretningsmodeller på internettet;

28. påpeger, at Den Europæiske Union ikke har nok FoU-intensive innovative virksomheder, 
og at den alvorlige mangel på innovative og digitale færdigheder hindrer SMV'er i at 
indføre innovative, intelligente forretningsmodeller og nye teknologier;
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29. understreger, at den aktuelle udvikling på medlemsstaternes respektive arbejdsmarkeder er 
påvirket af strukturelle problemer inden for det pågældende land, og at initiativer taget på 
europæisk plan bør tage højde for særlige nationale forhold;

30. opfordrer Kommissionen til at følge princippet om at "tænke småt først" og tage højde for 
SMV'ernes behov ved udarbejdelsen af beskæftigelseslovgivning;

31. opfordrer medlemsstaterne til i lyset af den stigende arbejdsløshed at øge antallet af 
medarbejdere på arbejdsformidlingerne, så det bliver muligt at håndtere det stigende antal 
jobsøgende; mener, at offentlige arbejdsformidlinger kan spille en større rolle som 
udbydere af livslange tjenester inden for kvalifikationsevaluering, oprettelse af profiler 
samt udbydelse af uddannelse, individuel professionel vejledning og konsulentydelser til 
kunder (både arbejdstagere og arbejdsgivere); 

32. opfordrer Kommissionen, jf. artikel 152 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, til yderligere at fremme den rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller 
inden for alle industrisektorer i EU, under tilbørligt hensyn til disses uafhængighed;

33. henviser til, at dagsordenen for nye kvalifikationer og nye jobs skal ses i sammenhæng 
med EU's rammeprogram for forskning, og at synergien mellem disse kan skabe vækst og 
arbejdspladser;

34. støtter i henhold til artikel 155 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og opfordrer dem til at indgå 
kontrakter, herunder aftaler; anbefaler, at arbejdsmarkedets parter i hver enkelt 
industrisektor ved gennemførelsen af aftaler indgået på europæisk plan anvender den 
procedure, som er fastlagt i artikel 155, stk. 2, i TEUF for forhold omfattet af artikel 153 i 
TEUF;

35. understreger betydningen af partnerskaber på regionalt og lokalt plan, som bringer 
offentlige tjenester, uddannelsesudbydere og arbejdsgivere sammen med det formål at 
mindske arbejdsløsheden på regionalt og lokalt plan;
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