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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 als onderdeel van de 
Europa 2020-strategie en benadrukt het feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële voorwaarde is voor de ontwikkeling van een 
concurrerende, duurzame en innoverende economie;

2. is het eens met een effectiever gebruik van de financiële middelen voor de ontwikkeling 
van nieuwe vaardigheden en de schepping van banen, ook in de groeiende groene 
economie; wijst erop dat het hierbij vooral gaat om het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het programma "Een leven lang leren" en het Progress-
programma;

3. 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, een gerichtheid op duidelijke en meetbare doelstellingen 
en de invoering van ontwikkelings- en partnerschapsinvesteringsovereenkomsten tussen 
de Commissie en de lidstaten;

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn gericht op de schepping van nieuwe banen, rekening 
houdend met de behoeften van het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goed is voor twee 
derde van alle banen in de particuliere sector;

5. is van mening dat het belangrijk 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, met nadruk op informatie- en 
communicatietechnologie en digitale geletterdheid, te verhogen;

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het hoger onderwijs, onderzoekscentra en bedrijfscentra 
belangrijk is om het niveau van de vaardigheden te verhogen en de vaardigheden aan te 
passen aan de behoeften op de arbeidsmarkt;

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

8. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de administratieve en wettelijke 
belemmeringen te verwijderen om de mobiliteit van de beroepsbevolking te verbeteren: 
bij de erkenning van kwalificaties en de meeneembaarheid van aanvullende 
pensioenrechten.


