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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over een Europees Jaar voor ondernemerschap1

1. De hoge werkloosheid, vooral bij jongeren, als gevolg van de economische en financiële 
crisis vormt één van de grootste uitdagingen waarmee Europa momenteel te maken heeft. 
Als gevolg van de crisis zijn er niet alleen problemen op het vlak van werkgelegenheid 
gerezen maar heeft het vertrouwen van jonge mensen ook een deuk gekregen en geven 
jongeren blijk van minder motivatie en zin om in Europa te blijven.

2. Het bevorderen van ondernemingsgeest en ondernemersvaardigheden is één van de 
duurzaamste manieren om het aandeel van de actieve bevolking te vergroten. Op korte 
termijn zal dit voor nieuwe banen zorgen en op lange termijn voor structurele 
veranderingen op de arbeidsmarkt, meer flexizekerheid en toegevoegde waarde voor de 
economieën van de EU.

3. De Commissie wordt daarom verzocht de mogelijkheid te overwegen om een Europees 
Jaar voor ondernemerschap te lanceren.

4. Een Europees Jaar voor ondernemerschap zou uiterst belangrijk zijn ter bevordering van 
de maatregelen die zijn voorzien in het Actieplan ondernemerschap 2020, met name in 
bevolkingsgroepen met een nog niet ten volle benut ondernemingspotentieel zoals 
jongeren, vrouwen, oudere burgers, werklozen en kandidaat-ondernemers.

5. De aankondiging van een Europees Jaar voor ondernemerschap zou ertoe bijdragen dat 
Europeanen ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièrekeuze gaan beschouwen, mee 
voor het ontstaan van nieuwe bedrijven en banen zorgen en de bedrijfsinnovatie helpen 
stimuleren.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


