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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar agendan för ny kompetens och nya arbetstillfällen som en 
del av Europa 2020-strategin och understryker behovet av en allt högre kompetens, 
eftersom det bara är en kvalificerad arbetskraft som har avgörande betydelse för en 
konkurrenskraftig, hållbar och innovativ ekonomi, samt menar att det krävs 
utvecklingsåtgärder för att uppgradera forskningen och innovationen, förbättra människors 
anställbarhet och främja tillväxt och social sammanhållning så att agendan för ny 
kompetens och nya arbetstillfällen anpassas till perioden efter krisen och förebygger att en 
sådan kris upprepas i framtiden. Parlamentet understryker i detta sammanhang betydelsen 
av konkreta och konsekventa åtgärder för utbildning av arbetskraften. 

2. Europaparlamentet stöder införandet av integrerade metoder som inbegriper de viktigaste 
aktörerna på nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet framhåller här betydelsen av 
den regionala dimensionen i genomförandet av agendan för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen. Parlamentet anser att de europeiska regionernas deltagande kommer att 
bidra till att göra agendan till en verklig framgång och uppmanar till att denna dimension 
stärks. 

3. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra och diversifiera arbetsförmedlingarna 
för både arbetssökande och arbetsgivare, och framför allt att utveckla individanpassade 
offentliga arbetsförmedlingar för arbetslösa, unga människor och utsatta grupper.

4. Europaparlamentet uppmanar till att ägna större uppmärksamhet åt att minska 
arbetslösheten bland unga, som ofta är mycket välutbildade och högkvalificerade men 
som inte finner arbete till följd av brist på erfarenhet eller andra orsaker, och uppmanar till 
konkreta och effektiva åtgärder på detta område. Parlamentet påpekar att denna situation 
kan leda till en långsiktig snedvridning på EU:s arbetsmarknad.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med tanke på Europas åldrande 
befolkning skapa en uppsättning instrument som underlättar för äldre att få tillträde till 
arbetsmarknaden, och uppmanar både till främjandet av och ett brett stöd för rådgivning 
till och aktiviteter för äldre mot bakgrund av innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande, samt efterlyser incitament för arbetsgivare, med tanke på att företagen 
är mindre intresserade av äldre arbetstagare. Parlamentet betonar betydelsen av att 
vidareutbilda dessa personer och höja deras kvalifikationer vilket kommer att ge dem 
möjligheter att återvända till arbetsmarknaden. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang vikten av att utnyttja äldre personers kunskaper och erfarenheter, exempelvis 
i coachningsprojekt. 

6. Europaparlamentet vill uppmärksamma den växande arbetslösheten bland kvinnor, även 
bland dem som har höga kvalifikationer och kompetens, och uppmanar kommissionen att 
försöka se till att kvinnor och män har lika möjligheter på arbetsmarknaden. 

7. Europaparlamentet framhåller behovet av att man måste utnyttja de finansiella medlen 
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effektivare för att stödja utvecklingen av ny kompetens och ökat deltagande av nationella 
regeringar i skapandet av arbetstillfällen, inte minst inom den växande gröna ekonomin. 
Parlamentet betonar att den sociala ekonomin kan användas som ett sätt att skapa nya jobb 
för mindre gynnade sociala grupper, vilket i huvudsak inbegriper iordningsställandet av 
anslag och program: Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och programmen Livslångt lärande, Progress och Interreg.

8. Parlamentet påminner om vikten av samverkan mellan de olika europeiska fonderna och 
understryker betydelsen av ett decentraliserat synsätt när dessa fonder utnyttjas så att 
arbetsmarknadens krav tillgodoses. Parlamentet tror också att individer och företag 
behöver ges lämpliga incitament att investera i utbildning. Parlamentet framhäver här 
sammanhållningspolitikens bidrag till huvudinitiativet om ett resurseffektivt Europa och 
vill att dess potential när det gäller hållbar tillväxt beaktas.

9. Europaparlamentet välkomnar starten av pilotprojektet ”First job – Eures”, som riktas till 
unga arbetssökande i de 27 medlemsstaterna. Parlamentet anser att man i projektet bör 
engagera lokala myndigheter och organisationer med ansvar för ungdomars integration, 
oberoende av deras sociala eller geografiska ursprung.

10. Europaparlamentet samtycker till att öka inflytandet från sammanhållningspolitiska 
instrument, däribland Europeiska socialfonden, genom att koncentrera de finansiella 
medlen till ett mindre antal prioriteringar, skärpa motkraven på institutionella reformer, 
stärka partnerskapsprincipen, ställa upp klara och mätbara mål och införa 
investeringsavtal för utveckling och partnerskap mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet stöder politik som främjar skapandet av nya arbetstillfällen med 
hänsyn till behoven hos i första hand små och medelstora företag, vilka står för två 
tredjedelar av samtliga arbetstillfällen i den privata sektorn, och anser att mekanismer för 
utbildning bör inrättas, till vilka den privata sektorn också ska bidra och vilka ska 
skräddarsys för deras behov. Parlamentet förespråkar innovativa åtgärder för att skapa ny 
kompetens, särskilt när det gäller små och medelstora företag.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över det befintliga regelverket för 
EU:s program för direkt företagsstöd och att undersöka möjligheterna att anslå 
huvuddelen av stödet till att skapa arbetstillfällen ute på företagen, utveckla arbetstagarnas 
kompetens och införa ytterligare utbildningsprogram.

13. Europaparlamentet fäster betydande vikt vid verksamma stimulansåtgärder och effektiva 
system för gemensam kostnadsdelning i syfte att öka offentliga och privata investeringar i 
fortlöpande utbildning och livslångt lärande för arbetstagarna med tyngdpunkt på 
informations- och kommunikationsteknik och digital kompetens samt språkinlärning och 
planerings-, analys-, organisations-, problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter 
samt förmåga att anpassa sig till nya situationer. Parlamentet understryker betydelsen av 
att förbättra människors tillgång till informations- och kommunikationsteknik, oberoende 
av deras bostadsort och sociala situation.

14. Europaparlamentet anser att stöd till privata företag inom ramen för FoU kommer att 
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generera nya arbetstillfällen och göra det möjligt att utveckla ny kompetens som 
motsvarar marknadens behov.

15. Europaparlamentet understryker att utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt skapandet 
av nätverk och inrättande av samordningsmekanismer på riks- och EU-nivå mellan 
högskoleinstitutioner, forskningsinrättningar och företagscentrum är avgörande för att 
höja kompetensnivån och anpassa sig till arbetsmarknadens behov. Parlamentet betonar 
behovet av att konsolidera arbetsgivarnätverk och främja utbytet av bästa praxis mellan 
dem. Parlamentet framhåller betydelsen av en stabil balans mellan tillgång och efterfrågan 
mellan arbetsgivare och utbildningsinstitutioner. Parlamentet uppmanar lokala och 
regionala myndigheter att främja det europeiska miljölednings- och 
miljörevisionssystemet (Emas) och att uppmuntra alla ekonomiska sektorer att sträva efter 
Emas-registrering. 

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att främja europeiska 
spetsenheter inom de nya utbildningsprogram som behövs i framtidens yrken. Parlamentet 
betonar att regionala och lokala myndigheter, särskilt i stadsområden, är bäst lämpade och 
har bäst kompetens för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för framväxt av 
innovativa företagskluster. Parlamentet påpekar att sådana kluster kan stimulera lokal 
ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i regionerna.

17. Europaparlamentet framhåller att det största ansvaret för att uppnå målen i agendan för ny 
kompetens och nya arbetstillfällen ligger på medlemsstaterna och deras regioner, och att 
det därför är nödvändigt att kommissionen ser till att alla medlemsstater uppnår 
agendamålen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att undanröja de 
administrativa och rättsliga hindren i syfte att förbättra rörligheten på arbetsmarknaden, 
både i fråga om erkännandet av kvalifikationer och i fråga om möjligheterna att överföra 
kompletterande pensionsrättigheter. Parlamentet framhåller behovet av att öka 
arbetskraftens rörlighet mellan EU:s medlemsstater, som en möjlighet att minska 
regionala obalanser och uppnå målen för sammanhållningspolitiken. Parlamentet 
välkomnar kommissionens initiativ att reformera Europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar (Eures) för att förbättra tjänsterna för rörliga arbetstagare och 
arbetssökande, särskilt i gränsområdena. 

19. Europaparlamentet uppmanar de nationella, regionala och lokala aktörerna att delta i 
förfarandena för utvärdering, anpassning och kartläggning av förändringarna i 
genomförandet av agendan.
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