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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. 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 geletterdheid (eVaardigheden) in het kernbeleid inzake levenslang leren en 
levenslange educatie, teneinde te voorzien in het ernstige tekort aan gekwalificeerd 
personeel als ICT-specialisten en researchers, dat de economische concurrentiekracht van 
de EU in de toekomst dreigt aan te tasten;

3. 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 aan op volledige uitvoering van de door de 
Commissie voorgestelde interne-marktprojecten voor 2012;

4. 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;

5. ziet in dat de voorgestelde  verlaging van indirecte loonkosten zal bijdragen aan de 
schepping van banen, maar merkt op dat het resulterende verlies aan ontvangsten voor de 
sociale verzekeringen moet worden aangevuld met de nieuwe financieringsmethoden die 
de Commissie heeft voorgesteld, met de geringste weerslag op de concurrentiekracht van 
het bedrijfsleven.


