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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:

1. verwelkomt "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" als onderdeel van de 
Europa 2020-strategie, bedenkend dat Europa specifieke streefdoelen en concrete 
maatregelen nodig heeft om te werken aan gemeenschappelijke doelstellingen als schepping 
van werkgelegenheid en bevordering van duurzame en inclusieve groei, wat alleen kan 
worden bereikt door gecoördineerde respons onder de lidstaten;

2. is blij met het inzicht van de Commissie dat ondernemerschap en zelfstandige werkzaamheid 
moeten worden bevorderd; is van mening dat totstandbrenging van het juiste klimaat en 
stimulering van het starten en drijven van ondernemingen van essentieel belang is maar niet 
genoeg voor ontwikkeling van de Europese economie; benadrukt daarom dat goed onderricht 
in ondernemersvaardigheden nodig is, zowel op middelbaar als op hoger onderwijsniveau, 
om te zorgen dat Europa niet achterblijft bij andere actoren; onderstreept de rol van het 
Europees Instituut voor innovatie en technologie bij het stimuleren van het opzetten en 
ontwikkelen van bedrijven door op innovatie gestoeld onderzoek en een sterke nadruk op 
ondernemerschap;

3.  verwelkomt de eerste prioriteit van de Commissie om de flexizekerheid een nieuwe impuls 
te geven door versterking van de vier componenten van flexizekerheid, te weten: flexibele en 
betrouwbare contractuele regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een leven lang leren en 
moderne socialezekerheidsstelsels;

4. nodigt de lidstaten en, al naar het geval, de regio's uit om waarnemingscentra voor 
werkgelegenheid op te richten die zich zodanig in de toekomstige behoeften verdiepen dat ze 
hier adequaat op kunnen inspelen en kwalificaties kunnen bieden die de kansen, voor met 
name jongeren, om toe te treden tot de arbeidsmarkt, optimaliseren;

5. herhaalt de vijf kerndoelen van de Europese Unie: stimuleren van werkgelegenheid, 
verbeteren van de voorwaarden voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling, bereiken van de 
doelstellingen voor klimaatverandering en energie, verbeteren van onderwijsniveaus en 
bevorderen van sociale inclusie;

6. benadrukt dat werkgelegenheidsbeleid een gebied van nationale bevoegdheid is en dat 
arbeidsmarkten structureel van elkaar verschillen;

7. onderstreept dat men zich meer zou moeten richten op het bevorderen van een 
ondernemersgeest bij studenten en onderzoekers, door nieuwe financiële instrumenten 
beschikbaar te maken voor startende en snelgroeiende ondernemingen en door het invoeren 
van succesvolle technologieën op de EU-markt;

8. roept de comités van de Europese sociale dialoog op bij te dragen aan een betere afstemming
tussen de bestaande opleidingen en de huidige en toekomstige vraag, in de vorm van een 
routekaart met duidelijke doelstellingen en indicatoren waarmee de vooruitgang kan worden 
gevolgd;

9. wijst op de constatering van de Commissie dat nieuwe technologieën en ontwikkelingen op 
het gebied van de werkorganisatie tot een omvangrijke banengroei lijken te leiden aan de 
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twee uitersten van het beroepsspectrum;

10. betreurt het dat de lidstaten in deze crisisperiode de begrotingen voor onderwijs en 
beroepsopleiding hebben ingekrompen; roept de Commissie en de lidstaten op om meer te 
investeren in onderwijs- en beroepsopleidingssystemen;

11. wijst erop dat geen vooruitgang wordt gemaakt met vermindering van het aantal mensen die, 
ofschoon werkzaam, onder de armoedegrens leven; roept de Commissie en de lidstaten op 
om goed betaalde kwaliteitsbanen te bevorderen, met veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden; 

12. wijst op het belang van de voorgestelde suggesties voor alomvattende levenslange educatie, 
en de nadruk die moet worden gelegd op integratie van ICT-vaardigheden en digitale 
alfabetisering (eVaardigheden) in het kernbeleid voor levenslang leren en levenslange 
educatie, om het ernstige tekort op te kunnen vangen aan gekwalificeerd personeel,  zoals 
ICT-specialisten en -researchers, dat ten koste dreigt te gaan van de economische 
concurrentiekracht van de EU in de toekomst;

13. benadrukt de noodzaak om werkgevers te betrekken bij het beheer van onderwijsinstellingen, 
bij het opstellen van cursussen, onderwijsmethoden, stages, beoordeling en kwalificatie; 
benadrukt het belang om werkgevers te belonen die opleidingen bieden voor 
laaggeschoolden of ongeschoolden en hen derhalve kansen bieden om direct op de werkplek 
praktijkervaring op te doen;

14. wijst op het feit, eveneens erkend door de Commissie, dat er aanzienlijk moet worden 
geïnvesteerd in groene vaardigheden om er voor te zorgen dat Europa voldoet aan de 
doelstellingen voor 2020 voor groene werknemers en om er voor te zorgen dat het 
economisch systeem duurzamer kan werken en dus ook in de toekomst concurrerend blijft;

15. onderstreept de behoefte aan onderwijs dat gericht is op innovatie; benadrukt dat zowel niet-
schematisch als abstract denken moet worden bevorderd, evenals technisch onderwijs om aan 
de behoeften van de toekomst te voldoen;

16. onderstreept dat ernaar gestreefd moet worden dat alle kinderen in een vroeg stadium 
fundamentele ICT-vaardigheden ontwikkelen en daarom moet ICT in het basisonderwijs 
worden geïntegreerd en dienen alle Europeanen gemakkelijk en goedkoop toegang te hebben 
tot het internet;

17. verzoekt de Commissie kennisallianties te ondersteunen ten behoeve van nieuwe 
onderwijsprogramma's om lacunes in de innovatievaardigheden op te vullen en aan de noden 
van de arbeidsmarkt te voldoen;

18. merkt op dat er een flexibelere respons van de lidstaten nodig is op de verlangens van het 
bedrijfsleven ten aanzien van de nodige arbeidskrachten om de doelstellingen van EU 2020 
te kunnen bereiken;

19. is van mening dat er tegen de achtergrond van de strategie ter verlenging van het werkzame 
leven te weinig wordt gedaan voor het aanleren van digitale competenties door ouderen en 
roept de Commissie en de lidstaten op om brede onderwijsprogramma's te ontwikkelen die 
op deze groep gericht zijn;
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20. vraagt de Commissie en de lidstaten om het bieden van beroepsonderwijs en -opleidingen in 
Europa te versterken om nieuwe vaardigheden te kunnen leveren die op de arbeidsmarkt 
nodig zijn;

21. merkt op dat de arbeidsmobiliteit tussen de EU-landen gering blijft, en vraagt de Commissie 
om na te denken over de oprichting van een pan-Europese dienst die geschoolde 
arbeidskrachten her en der in Europa naar vacante arbeidsplaatsen kan dirigeren, waardoor 
een arbeidsmarkt met een Europese meerwaarde wordt aangemoedigd. dringt in dit verband 
bij de lidstaten aan op het wegnemen van de barrières voor vrij verkeer van werknemers en 
volledige uitvoering van de door de Commissie voorgestelde interne-marktprojecten voor 
2012; onderstreept het belang van een breder beleid dat een combinatie is van het scheppen 
van werkgelegenheid, het voldoen aan nieuwe en opkomende behoeften op de Europese 
arbeidsmarkt, en het wegnemen van arbeidsbeperkingen in de EU en resterende barrières op 
de interne markt van de EU;

22. ondersteunt het voorstel van de Commissie om Europese "sectorale raden voor 
werkgelegenheid en vaardigheden" op te richten om de in de lidstaten en regio's beschikbare 
informatie te verzamelen, zodat de inspanningen van alle deelnemende partijen beter 
gecoördineerd kunnen worden;

23. benadrukt de behoefte aan meer vaardigheden die overeenkomen met de behoeften van de 
arbeidsmarkt; verwelkomt het initiatief van de Commissie op dit punt;

24. roept de Commissie en de lidstaten op om maatregelen te nemen voor het waarborgen van de
nodige hoeveelheid competente medewerkers in de ICT en de zorg, aangezien het gebrek aan 
ICT-specialisten in 2015 naar schatting 384 000-700 000 arbeidsplaatsen zal zijn, er in de 
zorgsector een tekort van ongeveer 1 miljoen werknemers verwacht wordt en nog eens 1 
miljoen onderzoekers;

25. onderstreept het belang van KMO en hun bijdrage aan de schepping van werkgelegenheid, en 
juicht elke maatregel toe die kan helpen bij de oprichting van nieuwe bedrijven, zoals 
opruiming van bureaucratische belemmeringen; markeert de belangrijke rol die de EIB zou 
kunnen vervullen, met name door stimulering van programma's als JASMINE en JEREMIE, 
die duurzame ondersteuning kunnen bieden ten behoeve van de KMO; benadrukt de 
noodzaak om de KMO te ondersteunen, niet alleen om mensen met de juiste vaardigheden te 
vinden, maar ook om deze vaardigheden te verbeteren; in het kader van de routekaart voor 
het efficiënt gebruik van hulpbronnen hebben de KMO ondersteuning nodig voor het 
verbeteren van hun vaardigheden voor duurzame ontwikkeling en voor onderzoek en 
innovatie;

26. is van mening dat de KMO een zeer belangrijke rol kunnen spelen en al spelen bij het 
opleiden van zowel zeer gespecialiseerde, innovatieve sectoren als sectoren waarin primaire 
manuele vaardigheden nodig zijn voor veel diensten; wijst erop dat er daarom behoefte is aan 
een nauwe samenwerking van de KMO met onderwijsinstellingen; is van mening dat 
daarnaast een soepeler verlenen van financiële bijstand voor stages en praktijkopleidingen in 
de KMO-sector moet worden overwogen;

27. onderstreept hoe belangrijk een vrij en intelligent gereguleerd internet is voor het opzetten 
van nieuwe ondernemingen en voor het creëren van banen; acht het voor de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijfsmodellen via internet van cruciaal belang dat internetgebruikers vertrouwen 
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houden in het systeem en in de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer;

28. benadrukt dat de EU te weinig O&O-intensieve  en innovatieve bedrijven kent en dat het 
grote tekort aan innovatieve en digitale vaardigheid de KMO beletten om nieuwe en 
innovatieve bedrijfsmodellen en nieuwe technologieën toe te passen;

29. benadrukt dat huidige trends op de arbeidsmarkt in elke gegeven lidstaat worden beïnvloed 
door structurele kwesties in die landen, en dat initiatieven op Europees niveau dan ook 
rekening moeten houden met specifieke nationale gesteldheden;

30. verzoekt de Commissie bij het ontwerpen van arbeidsgerelateerde wetgeving rekening te 
houden met de behoeften van KMO's en uit te gaan van het beginsel "eerst in het klein 
denken";

31. roept de lidstaten gezien de stijgende werkloosheid op om het personeel van de 
arbeidsbureaus uit te breiden, om het hoofd te bieden aan het toegenomen aantal 
werkzoekenden; is van mening dat de arbeidsbureaus een grotere rol kunnen spelen als 
permanente dienstverleners, bijvoorbeeld op het gebied van beoordeling van competenties, 
opstellen van profielen, aanbieden van training, individuele beroepsoriëntatie en advies aan 
klanten (werknemers en werkgevers); 

32. verzoekt de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 152 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, de bevordering van de rol van de sociale partners, met name 
per bedrijfstak, op het niveau van de Unie, te versnellen met inachtneming van hun 
autonomie;

33. wijst erop dat "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" in relatie tot het 
kaderprogramma voor onderzoek van de EU moet worden beschouwd, en dat de synergie 
hiertussen groei en arbeidsplaatsen kan creëren;

34. steunt, overeenkomstig artikel 155 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) de dialoog tussen de sociale partners en moedigt ze aan contractuele 
betrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten, aan te gaan; beveelt de sociale partners, met 
name per bedrijfstak, aan om voor de tenuitvoerlegging van de op het niveau van de Unie 
gesloten overeenkomsten gebruik te maken van de procedure zoals bedoeld in lid 2 van 
artikel 155 VWEU voor de zaken die onder artikel 153 VWEU vallen;

35. onderstreept het belang van partnerschappen op regionaal en lokaal niveau tussen publieke 
dienstverleners, aanbieders van onderwijs en opleidingen en werkgevers, met het oog op 
terugdringing van de werkloosheid op regionaal en lokaal niveau;
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