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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen in het kader van de 
Europa 2020-strategie en benadrukt het feit dat steeds hogere vaardigheidsniveaus nodig 
zijn, aangezien alleen een goed opgeleide beroepsbevolking een essentiële voorwaarde is 
voor de ontwikkeling van een concurrerende, duurzame en innoverende economie, en is 
van mening dat een ontwikkelingsbeleid moet worden ontwikkeld dat gericht is op de 
opwaardering van het systeem voor wetenschappelijke ondersteuning en innovatie en dat 
de inzetbaarheid, de groei en de sociale cohesie moeten worden bevorderd, zodat de 
agenda voor nieuwe vaardigheden en banen wordt aangepast aan de periode na de crisis 
en ervoor zorgt dat er in de toekomst geen soortgelijke crisis meer komt;  onderstreept in 
deze context het feit dat concrete en consistente maatregelen voor de opleiding van de 
beroepsbevolking belangrijk zijn; 

2. steunt de bevordering van een geïntegreerde aanpak waarbij de belangrijkste spelers op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau worden betrokken; wijst er in deze context nogmaals 
op dat de regionale dimensie bij de uitvoering van de agenda voor nieuwe vaardigheden 
en banen belangrijk is; is van mening dat de deelname van de Europese regio’s bijdraagt 
aan het daadwerkelijke succes van de agenda en verzoekt deze dimensie te versterken; 

3. benadrukt het feit dat de arbeidsbemiddelingsdiensten zowel voor werkzoekenden als voor 
werkgevers moeten worden verbeterd en gediversifieerd, met name om gepersonaliseerde 
openbare arbeidsbemiddelingsdiensten voor werklozen, jongeren en kwetsbare groepen te 
ontwikkelen;

4. roept op tot meer aandacht voor jongerenwerkloosheid en de invoering van reële en 
effectieve maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid onder jongeren, die ondanks 
hun vaak bijzonder goede opleiding en uitstekende kwalificaties geen baan kunnen vinden 
vanwege bijvoorbeeld hun gebrek aan ervaring; wijst erop dat dit verschijnsel kan leiden 
tot langdurige ontwrichting van de arbeidsmarkt in de Europese Unie;

5. verzoekt de lidstaten, gelet op de veroudering van de Europese bevolking, een reeks 
instrumenten te creëren om de toegang tot de arbeidsmarkt voor ouderen te 
vergemakkelijken en vraagt zowel de bevordering van als ruime steun voor de begeleiding 
en activering van ouderen in het licht van het innovatiepartnerschap voor actief en gezond 
ouder worden, alsmede stimulansen voor werkgevers, nu de bedrijfswereld minder in 
oudere werknemers is geïnteresseerd; benadrukt het feit dat het belangrijk is dat de 
bedoelde personen bijkomende opleiding krijgen en nieuwe kwalificaties verwerven die 
hen in staat zullen stellen hun wederintrede op de arbeidsmarkt te doen; benadrukt in 
verband hiermee het feit dat het belangrijk is de kennis en ervaring van oudere mensen te 
gebruiken, bijvoorbeeld via coaching-projecten; 

6. vestigt de aandacht op de stijgende werkloosheid onder vrouwen, zelfs onder degenen die 
hoge kwalificaties en vaardigheden bezitten, en roept de Commissie op om maatregelen te 
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nemen die zijn gericht op gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt; 

7. wijst erop dat het nodig is te zorgen voor een effectiever gebruik van de financiële 
middelen voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en een actievere deelname van 
de nationale regeringen om de schepping van banen te stimuleren, ook in de groeiende 
groene economie; benadrukt het feit dat de sociale economie kan worden gebruikt om 
banen te creëren voor minder bedeelde groepen in de maatschappij en dat hiervoor vooral 
een terbeschikkingstelling van middelen en programma's nodig is: het Europees Sociaal 
Fonds (ESF), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de programma's "Een leven 
lang leren", Progress en Interreg;

8. benadrukt het feit dat synergie tussen de diverse Europese fondsen belangrijk is en 
onderstreept het feit dat een gedecentraliseerde aanpak bij het gebruik van de fondsen 
belangrijk is om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen; is ook van mening dat 
particulieren en bedrijven de passende stimuli moeten krijgen om in opleiding te 
investeren; wijst in dit verband in het bijzonder op de bijdrage van het cohesiebeleid aan 
het vlaggenschipinitiatief "efficiënt gebruik van hulpbronnen" en vraagt dat rekening 
wordt gehouden met het potentieel hiervan voor duurzame groei; 

9. is tevreden met de start van het proefproject "Je eerste EURES-baan" voor jonge 
werkzoekenden in de 27 lidstaten; is van mening dat de lokale autoriteiten en organisaties 
voor de integratie van jongeren ongeacht hun sociale of geografische origine bij dit project 
moeten worden betrokken;

10. is het ermee eens dat ervoor wordt gezorgd dat de instrumenten van het cohesiebeleid, 
inclusief het ESF, meer effect hebben, door ze te richten op een concentratie van de 
financiële middelen op een kleiner aantal prioriteiten, het versterken van de voorwaarden 
voor institutionele hervormingen, bevordering van het partnerschapsbeginsel, een 
gerichtheid op duidelijke en meetbare doelstellingen en de invoering van ontwikkelings-
en partnerschapsinvesteringsovereenkomsten tussen de Commissie en de lidstaten;

11. steunt beleidsmaatregelen die zijn gericht op de schepping van nieuwe banen, prioritair 
rekening houdend met de behoeften van het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goed is 
voor twee derden van alle banen in de particuliere sector, en is van mening dat 
opleidingen moeten worden ontwikkeld, met een bijdrage van de particuliere sector, die 
aan de behoeften van deze sector zijn aangepast; pleit voor innoverende maatregelen voor 
de creatie van nieuwe vaardigheden, in het bijzonder in het kader van het MKB;

12. vraagt de Commissie de huidige EU-schema’s van rechtstreekse steunverlening aan 
bedrijven te herbekijken en de mogelijkheid na te gaan een zo groot mogelijk deel van die 
steunverlening te besteden aan het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in bedrijven, het 
ontwikkelen van de vaardigheden van de werknemers, het verhogen van de kwalificaties 
en het verwezenlijken van programma’s voor een leven lang leren;

13. is van mening dat van vitaal belang is te zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de investeringen van overheid en particulieren in de 
nascholing van werknemers en in een leven lang leren te verhogen, met nadruk op 
informatie- en communicatietechnologie en digitale geletterdheid, op taalverwerving, op 
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de ontwikkeling van de vaardigheden op het gebied van planning, analyse, organisatie, 
probleemoplossing en communicatie en de bekwaamheid zich aan te passen aan nieuwe 
situaties; onderstreept het feit dat het belangrijk is de toegang van personen tot ICT te 
verbeteren, ongeacht hun woonplaats en hun maatschappelijke situatie;

14. is van mening dat steun voor de particuliere sector in het kader van O&O nieuwe banen 
zal genereren en de ontwikkeling mogelijk zal maken van nieuwe vaardigheden als 
respons op de behoeften van de markt;

15. benadrukt het feit dat de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en de 
totstandbrenging van netwerken en coördinatiemechanismen op nationaal niveau en op het 
niveau van de Unie tussen instellingen van het hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra van essentieel belang is om het niveau van de vaardigheden te verhogen en 
de vaardigheden aan te passen aan de behoeften op de arbeidsmarkt; benadrukt het feit dat 
de netwerken van werkgevers moeten worden geconsolideerd en dat de uitwisseling van 
beste praktijken tussen werkgevers moet worden aangemoedigd; benadrukt het feit dat een 
stabiel evenwicht wat aanbod en vraag betreft tussen werkgevers en opleidingsinstanties 
belangrijk is; verzoekt de lokale en regionale autoriteiten om het communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) actief aan de man te brengen en alle 
economische sectoren aan te moedigen te streven naar EMAS-registratie; 

16. is ingenomen met het Commissievoorstel om de totstandbrenging van Europese kernen 
van excellentie voor de academische specialisaties voor de banen van morgen te 
bevorderen; onderstreept dat, met name in stedelijke gebieden, regionale en lokale 
autoriteiten het best zijn toegerust en de beste positie hebben om de voor de groei van 
clusters van innovatieve ondernemingen vereiste voorwaarden te scheppen; onderstreept 
dat dergelijke clusters een doorslaggevende rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de 
lokale economie en dat deze zorgen kan voor nieuwe banen in de regio’s.

17. wijst erop dat de hoofdverantwoordelijkheid voor het halen van de doelstellingen van de 
agenda voor nieuwe vaardigheden en banen ligt bij de lidstaten en hun regio’s; acht het 
daarom van essentieel belang dat de Commissie ervoor zorgt dat in elke lidstaat rekening 
met de doelstellingen van de agenda wordt gehouden;

18. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de administratieve en wettelijke 
belemmeringen te verwijderen om de mobiliteit van de beroepsbevolking te verbeteren, 
zowel door de erkenning van kwalificaties als door de meeneembaarheid van aanvullende 
pensioenrechten; benadrukt het feit dat de mobiliteit van de beroepsbevolking tussen de 
EU-lidstaten moet worden verhoogd, als mogelijke manier om de regionale 
onevenwichten terug te dringen en de doelstellingen van het cohesiebeleid te halen; is 
ingenomen met het initiatief van de Commissie om het Europees netwerk van diensten 
voor de arbeidsvoorziening (EURES) te hervormen teneinde de dienstverlening aan 
mobiele werknemers en werkzoekenden in met name grensregio's te verbeteren; 

19. wenst dat nationale, regionale en lokale actoren worden betrokken bij dit proces van 
evaluatie en specificatie van en aanpassing aan de veranderingen die zich tijdens de 
toepassing van de agenda zullen voordoen.
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