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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli az új készségek és munkahelyek menetrendjét mint a 2020-as stratégia részét, 
mivel Európának kifejezett célkitűzésekre és konkrét intézkedésekre van szüksége, hogy 
tovább tudjon haladni a munkahelyteremtés és a fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdítása terén kitűzött célok elérése felé, amelyeket csak a tagállamok összehangolt 
fellépései révén lehet megvalósítani;

2. rámutat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó átfogó javaslatok fontosságára, 
valamint arra, hogy a hangsúlyt az információs és kommunikációs technológiák 
ismeretének és a digitális műveltségnek (digitális jártasság) az oktatási és egész életen át 
tartó tanulásra vonatkozó politikák vezérfonalába való integrálására kell fektetni, hogy 
pótolni lehessen a képzett munkaerő – így az ikt-szakemberek és -kutatók – hiányát, ami 
az EU jövőbeli gazdasági versenyképességének aláásásával fenyeget;

3. rámutat, hogy a munkaerő tagállamok közötti mobilitása továbbra is alacsony, és kéri a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy páneurópai szolgáltatás kialakítását, amely 
segítségével a képzett munkaerőt a szabad álláshelyekre lehetne irányítani Európában, így 
támogatva az európai hozzáadott értéket nyújtó munkaerőpiacot; ebben az összefüggésben 
kéri az egységes piacra irányuló, Bizottság által javasolt 2012-es projektek teljes körű 
végrehajtását;

4. hangsúlyozza a kkv-k és a munkahelyteremtéshez való hozzájárulásuk fontosságát, és 
üdvözli az új vállalkozások megalapítását elősegítő intézkedéseket, mint például a 
bürokratikus formaságok csökkentését;  kiemeli, hogy az EBB fontos szerepet játszhat, 
különösen az olyan programok előmozdításával, mint a JASMINE és JEREMIE, amelyek 
fenntartható támogatást tudnak nyújtani a kkv-k igényeinek kielégítésére;

5. elismeri, hogy a nem bérjellegű munkaerőköltségek javasolt csökkentése hozzá fog járulni 
a munkahelyteremtéshez, megjegyzi azonban, hogy az abból eredő társadalombiztosítási 
bevételkiesést az Európai Bizottság által javasolt új támogatási módszerekkel kellene 
finanszírozni, amelyek hatása az ipar versenyképességére a lehető legkisebb.


