PERSBERICHT
5de Europees Parlement van Ondernemingen:
EU moet zich openstellen voor business!
Het laatste Europees Parlement van Ondernemers van deze legislatuur bracht meer dan 700
ondernemers samen en stuurde een duidelijke boodschap uit in het actuele debat over de Toekomst
van Europa: business staat open voor Europa, maar Europa moet ook openstaan voor business!
Ondernemers vanuit heel Europa debatteerden en stemden in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van de Europese instellingen, waaronder Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement,
Cecilia Malmström, commissaris voor handel, en Michel Barnier, hoofdonderhandelaar voor de Brexit,
over de thema’s die hen bezighouden: handel, interne markt, toegang tot talent en de toekomst van
Europa. Onder de 700 deelnemers waren ook 30 Belgische ondernemers, samengebracht door de
Belgische Kamers van Koophandel.
Tijdens de debatten en de stemming drukten ondernemers hun bezorgdheid uit over het gebrek aan
talent op de arbeidsmarkt, over de werking van de eenheidsmarkt en over de wereldhandelsagenda.
Maar ze drukten evenzeer hun steun uit voor een sterk en efficiënt Europa om deze uitdagingen die
het niveau van de individuele lidstaten overstijgen gezamenlijk aan te pakken.
Kristien De Ro van de Belgische firma PMC onderkent het probleem van de mismatch tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt. Nooit hebben we zoveel gediplomeerden en jonge getalenteerde mensen
gehad in Europa als nu, maar waartoe dient dit als ze geen werk kunnen vinden en als ondernemers
geen personeel kunnen vinden met de juiste vaardigheden? “We moeten meer doen opdat
opleidingen de jongeren voorbereiden en de juiste competenties meegeven voor de huidige en
toekomstige jobopportuniteiten. Daarbij moet ook aandacht gaan naar talenkennis en naar de
zogenaamde soft skills,” aldus Kristien De Ro. Martina Dlabajova, Europees parlementslid, benadrukte
dat scholen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om leerlingen af te leveren die over
de geschikte vaardigheden beschikken.
Over de Brexit was de conclusie, na de tussenkomst van Michel Barnier, eenduidig: de
onderhandelaars moeten zich van beide zijden concentreren op het vermijden van een no-deal. Het
mag niet gaan om een politiek spel, het gaat over mensen, bedrijven en jobs. We moeten werk maken
van een ordentelijke, handelsgerichte uittrede van het Verenigd Koninkrijk, maar de klok tikt
onvermijdelijk verder.
Over de toekomst van Europa is er grote eensgezindheid. “Het evenement van vandaag toont aan dat
het bedrijfsleven openstaat voor de EU, maar we verwachten dat de EU ook openstaat voor business.
Als ondernemers willen we een solide eenheidsmarkt, een Europa dat zich sterk opstelt naar buiten,
een stabiele economie en getalenteerde werknemers. De EU is voor ons een deel van de oplossing
voor deze uitdagingen, maar Europa zal enkel resultaten boeken als haar beleid effectief rekening
houdt met de noden van de ondernemers,” zegt Wouter Van Gulck, algemeen directeur van de
Federatie van Belgische Kamers van Koophandel.

Enkele belangrijke resultaten van de stemming tijdens het Europees Parlement van Ondernemingen:
- 98% geeft aan dat werkplekleren integraal deel moet uitmaken van technische en
beroepsopleidingen
- 87% is van oordeel dat de integriteit van de eenheidsmarkt en de eenheid van de EU voorrang
moeten hebben op een gunstige Brexit-deal met het Verenigd Koninkrijk
- 99% gelooft dat de EU meer moet doen om kmo’s te helpen om van de voordelen van
vrijhandelsakkoorden te genieten
- 69% meent dat de eenheidsmarkt niet afdoende werkt voor bedrijven.
Het volledig overzicht van de resultaten van de stemming vindt u hieronder.
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De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel overkoepelt de 13 kamers van
koophandel in België en 36 Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het
buitenland. Zij vertegenwoordigt 27.000 ondernemingen.

ANNEX
Full results of votes
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SKILLS SESSION
Is the business community sufficiently involved in education policy, such as the development of
education/VET curricula?
Yes: 20,9%
No: 75,6%
Abstain: 3,5% Total votes: 537
Is it harder to recruit staff with the right skills than five years ago?
Yes: 76,7%
No: 14,5%
Abstain: 8,8% Total votes: 532
Should the employability of graduates be a more prominent criterion in rating the performance of
higher education institutions?
Yes: 80,0%
No: 12,7%
Abstain: 7,3% Total votes: 534
Should work-based learning be integral to all initial vocational education & training programmes?
Yes: 94,6%
No: 2,8%
Abstain: 2,6% Total votes: 534
Is cost a significant barrier to businesses offering more work/training opportunities to refugees and
migrants?
Yes: 32%
No: 51,2%
Abstain: 16,8%
Total votes: 524

TRADE SESSION
1. Has the European Union done enough to address the needs of small and medium sized enterprises
in the substantive rules of EU FTA’ s and their implementation?
Yes: 7,6%
No: 81,4%
Abstain: 11,0%
Total votes: 462
2. Do you feel that the EU needs to take more leadership on the global stage in standing up for open
markets and the multilateral rules-based system in view of recent tensions with global partners?
Yes: 97,4%
No: 1,3%
Abstain: 1,3%
Total votes: 462
3. Should the EU and the US re-engage in FTA negotiations?
Yes: 84,5%
No: 9,5%
Abstain: 6,0%
Total votes: 463
4. The outcome of the Brexit negotiations must not jeopardize the unity of the EU and thus of the
internal market, even if that is detrimental to trade with the UK?
Yes: 86,9%
No: 6,1%
Abstain: 7,0%
Total votes: 473
5. Do you think that every major European FTA should be accompanied with an implementation
action plan in Europe to help bring the agreement closer to entrepreneurs and SMEs?
Yes: 97,7%
No: 1,1%
Abstain: 1,3% Total votes: 471

FUTURE OF EUROPE SESSION
1. Is the Single Market sufficiently integrated, allowing your company to operate and compete freely?
Yes: 26,7%
No: 60,1%
Abstain: 13,2%
Total votes: 416
2. Despite overall budgetary constraints, is the Commission right to propose an increase in funding
for research, development and innovation for the next EU multiannual financial period?
Yes: 94,6%
No: 1,9%
Abstain: 3,5% Total votes: 425
3. Should the EU focus more closely on initiatives with clear European added value?
Yes: 91,3%
No: 1,4%
Abstain: 7,3% Total votes: 424
4. Is the EU still relevant to me and my company?
Yes: 89,5%
No: 4,5%

Abstain: 6,1% Total votes: 426

5. Should the European Commission continue its enlargement strategy?
Yes: 70,6%
No: 16,0%
Abstain: 13,4%

Total votes: 425
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