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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 i 
betragtning af, at Europa 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, der udelukkende kan opnås gennem koordinerede tiltag blandt medlemsstaterne;

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

3. bemærker, at arbejdskraftens bevægelighed fortsat er lav blandt EU's medlemsstater, 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 til at 
fuldt ud at gennemføre de projekter for 2012 vedrørende det indre marked, som 
Kommissionen foreslår;

4. understreger betydningen af SMV'er og deres bidrag til jobskabelsen og glæder sig over 
foranstaltninger som f.eks. begrænsning af bureaukrati som en hjælp til oprettelsen af nye 
virksomheder; understreger den vigtige rolle, som EIB kunne spille, navnlig ved at 
fremme programmer som JASMINE og JERMIE, der kan give bæredygtig støtte til 
SMV'ers behov;

5. anerkender, at den foreslåede nedbringelse af indirekte lønomkostninger vil bidrage til 
jobskabelsen, men bemærker, at det deraf følgende tab af indtægter for sociale 
forsikringer bør finansieres gennem de nye finansieringsmetoder, som Kommissionen 
foreslår, med mindst mulig indvirkning på industriens konkurrenceevne.


