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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 men understryker samtidigt att det bara är den kvalificerade 
arbetskraften som har avgörande betydelse för en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ 
ekonomi.

2. Europaparlamentet håller med om att man måste utnyttja de finansiella medlen effektivare 
för att stödja utvecklingen av ny kompetens och skapandet av arbetstillfällen, inte minst 
inom den växande gröna ekonomin. Det handlar främst om Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, programmet för livslångt lärande och programmet Progress.

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

4. Europaparlamentet stöder politik som främjar skapandet av nya arbetstillfällen med 
hänsyn till behoven hos små och medelstora företag, vilka står för två tredjedelar av 
samtliga arbetstillfällen i den privata sektorn.

5. Europaparlamentet anser att det är viktigt med 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.

6. Europaparlamentet understryker att erfarenhetsutbyte och nätverkskapande mellan 
högskoleinstitutioner, forsknings- och företagscentrum är viktiga för att höja 
kompetensnivån och anpassa sig till arbetsmarknadens behov.

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

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att undanröja de 
administrativa och rättsliga hindren – både i fråga om erkännandet av kvalifikationer och 
möjligheterna att överföra kompletterande pensionsrättigheter – i syfte att förbättra 
rörligheten på arbetsmarknaden.


