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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen” som ett 
led i Europa 2020-strategin, då ju parlamentet erinrar sig att Europa behöver specifika mål 
och konkreta åtgärder för att arbeta för gemensamma mål inom sysselsättningsskapandet 
och främjandet av hållbar tillväxt för alla, något som kan åstadkommas endast med hjälp 
av samordnade insatser bland medlemsstaterna. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande av att entreprenörskap och 
egenföretagande måste främjas. Parlamentet anser att inrättande av ett gott klimat och 
incitament för att skapa och bevara företag är av största vikt men inte tillräckligt för att 
EU:s ekonomi ska utvecklas och betonar därför att lämplig utbildning i 
entreprenörskompetens behövs inom såväl medelhög som högre utbildning för att 
garantera att EU inte halkar efter andra aktörer. Parlamentet understryker den roll som 
Europeiska institutet för innovation och teknik spelar som stöd för nyetablering och 
utveckling av företag genom innovationsdriven forskning och stark inriktning på 
entreprenörskap.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens prioritering att göra en nysatsning på 
flexicurity genom att förstärka dess fyra komponenter: flexibla och tillförlitliga 
avtalsbestämmelser, aktiva arbetsmarknadsåtgärder, livslångt lärande och moderna sociala 
trygghetssystem.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och, där så är meningsfullt, regionerna, att 
inrätta ett centrum för arbetsmarknadsövervakning med inriktning på framtida behov för 
att kunna föregripa dessa och erbjuda kvalifikationer som optimerar möjligheterna för i 
synnerhet ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

5. Europaparlamentet upprepar att unionens fem överordnade mål är att främja 
sysselsättning, förbättra förutsättningarna för innovation, forskning och utveckling, uppnå 
klimatförändrings- och energimålen, höja utbildningsnivån och främja social integration.

6. Europaparlamentet betonar att sysselsättningspolitiken hör till medlemsstaternas 
behörighet och att arbetsmarknadens struktur är olika i olika länder.

7. Europaparlamentet understryker att det krävs flera åtgärder för att främja 
entreprenörsanda hos studenter och forskare, göra nya finansiella instrument tillgängliga 
för nyetablerade och snabbt växande företag och stödja införandet av framgångsrik teknik
på EU-marknaden.

8. Europaparlamentet uppmanar kommittéerna för dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
att bidra till en bättre matchning mellan befintliga utbildningar och nuvarande och 
framtida efterfrågan genom en färdplan med tydliga mål och med indikatorer som gör det 
möjligt att övervaka framstegen.
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9. Europaparlamentet noterar kommissionens slutsatser om att ny teknik och 
arbetsorganisationens utveckling verkar leda till en betydande sysselsättningsökning i 
båda ändar av spektrumet.

10. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna i dessa kristider har minskat sina 
utbildningsbudgetar och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att investera mer i 
utbildningssystemen.

11. Europaparlamentet uppmärksammar att man inte har lyckats minska antalet personer som 
lever under fattigdomsgränsen trots att de har arbete. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att främja kvalificerade och välavlönade arbeten med
säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

12. Europaparlamentet påpekar vikten av de förslag som lagts fram om helhetsbetonat 
livslångt lärande samt nödvändigheten av att satsa extra på integreringen av
IKT-färdigheter och digital kompetens (e-kompetens) i den grundläggande politiken för 
livslångt lärande och utbildning, för att övervinna den allvarliga bristen på kvalificerad 
personal, såsom personer som praktiskt arbetar med och som forskar i IKT, vilken hotar 
undergräva EU:s framtida ekonomiska konkurrenskraft. 

13. Europaparlamentet betonar att arbetsgivarna måste involveras i utbildningsinstitutionernas 
förvaltning och i arbetet med att ta fram utbildningsprogram, undervisningsmetoder, 
lärlingsprogram, bedömningar och kvalifikationer. Parlamentet understryker vikten av 
incitament för arbetsgivare som erbjuder utbildning till låg- eller outbildad personal och 
därmed möjligheter att förvärva praktiska erfarenheter direkt på arbetsplatsen.

14. Europaparlamentet påpekar, vilket också bekräftats av kommissionen, att man måste göra 
stora investeringar i grön kompetens för att EU ska kunna uppnå 2020-målen för yrken 
inom miljösektorn och se till att det ekonomiska systemet kan fungera på ett mer hållbart 
sätt och således fortsätta vara konkurrenskraftigt i framtiden.

15. Europaparlamentet betonar behovet av innovationsinriktad utbildning, samt att fritt och 
abstrakt tänkande bör främjas, tillsammans med teknisk utbildning för att möta framtidens 
behov.

16. Europaparlamentet understryker att man bör satsa på att alla barn tidigt utvecklar 
grundläggande IT-färdigheter och därför bör IT integreras i undervisningen i grundskolan. 
Alla i Europa bör ha enkel och billig tillgång till internet.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja ”kunskapsallianser” för att 
utveckla nya utbildningsprogram som kan täppa till luckor i innovationsfärdigheterna och 
möta arbetsmarknadens behov.

18. Europaparlamentet noterar att medlemsstaternas svar på industrins krav när det gäller 
behovet av arbetskraft måste bli flexiblare om målen i Europa 2020-strategin ska kunna 
uppnås.

19. Europaparlamentet anser att man mot bakgrund av strategin för att förlänga det 
yrkesverksamma livet inte gör tillräckligt för att hjälpa äldre personer att förvärva 
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IT-kompetens och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram breda 
utbildningsprogram för denna grupp.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka 
yrkesutbildningen i hela EU för att bidra till att förse arbetsmarknaden med de nya 
färdigheter som krävs.

21. Europaparlamentet noterar att arbetskraften fortfarande är föga rörlig inom EU och 
uppmanar kommissionen att överväga att inrätta en alleuropeisk arbetsförmedling för att 
styra yrkeskunnig arbetskraft till lediga platser runtom i Europa och på så sätt stödja en 
arbetsmarknad med europeiskt mervärde. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang med 
kraft medlemsstaterna att undanröja hindren för den fria rörligheten för arbetstagare och 
efterlyser ett fullständigt genomförande av de projekt för den inre marknaden 2012 vilka 
föreslagits av kommissionen. Parlamentet understryker vikten av en bredare strategi med 
en kombination av sysselsättningsskapande åtgärder, åtgärder för att tillgodose nya och 
framtida behov på den europeiska arbetsmarknaden och åtgärder för att undanröja 
begränsningar på arbetsmarknaden inom EU och de kvarvarande hindren på EU:s inre 
marknad.

22. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att inrätta ”sektorsspecifika 
sysselsättnings- och kompetensråd” på EU-nivå som ska samla in information från 
medlemsstaterna och regionerna för att bidra till samordningen av insatser från samtliga 
berörda aktörer.

23. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta matcha kompetens med 
arbetsmarknadens behov och välkomnar kommissionens initiativ i denna fråga.

24. Med tanke på att bristen på IT-experter år 2015 beräknas uppgå till 384 000–
700 000 arbetstillfällen, medan bristen på hälso- och sjukvårdspersonal beräknas uppgå 
till omkring en miljon och bristen på forskare till ytterligare en miljon, uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att garantera 
den nivå av kvalificerad arbetskraft som krävs på dessa områden.

25. Europaparlamentet understryker de små och medelstora företagens betydelse och deras 
bidrag till att skapa sysselsättnings och välkomnar åtgärder såsom minskning av 
byråkratin till stöd för grundandet av nya företag. Parlamentet understryker den viktiga 
roll som EIB skulle kunna spela, framför allt genom stöd till program såsom Jasmine och 
Jeremie, som avsevärt kan bidra till att tillgodose de små och medelstora företagens 
behov. När det gäller behovet av stöd till små och medelstora företag betonar parlamentet 
att man inte bara måste finna personer med rätt kompetens utan också öka deras 
kompetens. När det gäller färdplanen för ett resurseffektivt Europa behöver små och 
medelstora företag stöd för att kunna öka sin kompetens för hållbar utveckling samt 
forskning och innovation.

26. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag kan spela och spelar en mycket 
viktig roll för utbildning inom såväl högt specialiserade, innovativa sektorer som sektorer 
som kräver grundläggande manuella färdigheter för många tjänster. Parlamentet 
konstaterar att det därför behövs ett nära samarbete mellan små och medelstora företag 
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och utbildningsinstitutioner. Parlamentet anser att man även bör överväga att underlätta 
ekonomiskt stöd till lärlingsprogram och praktisk utbildning inom denna sektor.

27. Europaparlamentet understryker vikten av ett fritt och klokt reglerat internet för 
nyföretagande och jobbskapande. Internetanvändarnas förtroende för systemet och tillit 
till att deras integritet inte kränks är avgörande för nya affärsmodeller på internet

28. Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionen inte har tillräckligt många 
FoU-intensiva innovativa företag och att de stora bristerna i innovativa färdigheter och 
digital kompetens innebär att små och medelstora företag inte kan gå in för innovativa och 
smarta affärsmodeller och ny teknik.

29. Europaparlamentet betonar att dagens arbetsmarknadstrender i varje medlemsstat
påverkas av strukturella förhållanden i länderna. Initiativ på EU-nivå bör därför ta hänsyn 
till nationella särdrag.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa principen om att tänka småskaligt 
först och ta hänsyn till de små och medelstora företagens behov när den utarbetar 
arbetsmarknadslagstiftning.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med tanke på den växande 
arbetslösheten öka antalet anställda på arbetsförmedlingarna så att man kan hantera den 
ökande tillströmningen av arbetssökande. Parlamentet anser att offentliga 
arbetsförmedlingar kan spela en större roll som tjänsteleverantörer av livslångt lärande, 
och att de kan göra en bedömning av en persons färdigheter, etablera profiler och erbjuda 
utbildning, individuell yrkesvägledning och rådgivning till sina klienter (både arbetstagare 
och arbetsgivare).

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med artikel 152 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt i högre grad främja arbetsmarknadsparternas roll inom 
varje näringsgren på EU-nivå, samtidigt som deras självständighet respekteras.

33. Europaparlamentet påpekar att agendan för ny kompetens och nya arbetstillfällen bör ses 
tillsammans med EU:s ramprogram för forskning, och att synergi mellan dessa kan skapa 
tillväxt och sysselsättning.

34. Europaparlamentet stöder, i enlighet med artikel 155 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, dialogen mellan arbetsmarknadens parter och uppmuntrar dem till 
avtalsförhållanden, inklusive ingående av avtal. För att genomföra de avtal som ingås på 
EU-nivå rekommenderas arbetsmarknadens parter, uppdelade efter näringsgren, att 
tillämpa det förfarande som anges i artikel 155.2 i EUF-fördraget för frågor som omfattas 
av artikel 153 i EUF-fördraget.

35. Europaparlamentet betonar vikten av partnerskap på regional och lokal nivå som 
sammanför offentliga tjänster, tillhandahållare av utbildning och arbetsgivare för att 
minska arbetslösheten på regional och lokal nivå.
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