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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-strategi, 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 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 konkurrenskraft.  

3. Europaparlamentet noterar att arbetskraften fortfarande är föga rörlig inom EU och 
uppmanar kommissionen att överväga inrätta en alleuropeisk arbetsförmedling för att få 
yrkeskunnig arbetskraft till lediga platser runtom i Europa och på så sätt stödja en 
arbetsmarknad med europeiskt mervärde. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett 
fullständigt genomförande av de projekt för den inre marknaden 2012 vilka föreslagits av 
kommissionen.

4. Europaparlamentet understryker de små och medelstora företagens betydelse och deras 
bidrag till sysselsättningsskapandet 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.

5. Europaparlamentet erkänner att den föreslagna minskningen av lönebikostnaderna 
kommer att bidra till sysselsättningsskapandet, men konstaterar att det därav följande 
inkomstbortfallet för socialförsäkringen bör kompenseras genom att kommissionen 
föreslår nya finansieringsmetoder som så lite som möjligt påverkar industrins 
konkurrenskraft.


