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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. henviser til, at de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) er EU-

samhørighedspolitikkens vigtigste finansielle instrumenter til virkeliggørelse af 

målsætningen om en mere velstående, afbalanceret og solidarisk Union og de overordnede 

mål i Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst gennem 

forbedring af den økonomiske, social og territoriale samhørighed i EU; understreger, at 

sigtet med ESIF-midlerne er at støtte strategiske investeringer på centrale områder som 

infrastruktur, uddannelse, forskning og innovation; understreger de muligheder, som en 

effektiv anvendelse af ESI-fondene og navnlig Den Europæiske Socialfond, har for at løse 

strukturel arbejdsløshed og langtidsarbejdsløshed, fremme social inklusion og fremme en 

bedre uddannelse for alle, navnlig for lavtuddannede unge, unge, som hverken er under 

almen eller faglig uddannelse eller i beskæftigelse, og unge fra en belastet baggrund; 

glæder sig i den forbindelse over styrkelsen af Socialfondens rolle i perioden 2014-2020, 

da lige adgang til formel og uformel almen og faglig uddannelse og livslang læring er en 

af de afgørende prioriteter for at skabe virkelig konvergens og mindske forskelle og 

samfundsøkonomiske uligheder mellem medlemsstater, regioner og territorier inden for 

EU; understreger i den forbindelse, at effektive, ordentligt finansierede og lettilgængelige 

offentlige uddannelsessystemer og bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet for unge er af 

afgørende betydning for at kunne nå ud til alle samfundslag i EU; 

2. beklager, at de samlede bevillinger i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 

er lavere end rammen for 2007-2013; understreger, at presset på medlemsstaternes 

budgetter øges i en tid med budgetstramninger og ekstreme finanspolitiske tilpasninger; 

fremhæver, at dette pres har ført til et fald i den offentlige finansiering af uddannelserne i 

visse medlemsstater og skabt en høj og vedvarende arbejdsløshed, især blandt unge; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte den øgede fleksibilitet og den resultatorienterede 

tilgang bedst muligt i indeværende programperiode under samhørighedspolitikken for at 

øge merværdien; understreger, at det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger for at 

optimere anvendelsen af ESI-fondene i form af investeringer i relevant infrastruktur for at 

fremme solidaritet, jobskabelse og varig beskæftigelse, uddannelse, kultur og sport, 

tilvejebringelse af et offentligt serviceniveau af høj kvalitet, miljøretfærdighed og 

nedbringe arbejdsløsheden og den sociale udgrænsning; giver udtryk for bekymring over, 

at en eventuel suspendering af betalingerne fra ESI-.fondene vil få negative konsekvenser 

for medlemsstater, der er i vanskeligheder, og som er nødt til at foretage betydelige 

nedskæringer inden for deres kultur- og uddannelsessektorerne; 

4. henviser til, at ESI-fondene fokuserer på områder, der udvikler et 

beskæftigelsesfremmende miljø f.eks. inden for almen og faglig uddannelse, kulturfagene 

og de kreative erhverv ved at supplere de nationale budgetter og kompensere for et 

faldende investeringsniveau; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte ESI-fondene fuldt ud ved at styrke merværdien 

og resultatorienteringen af deres projekter og ved at udbrede tilstrækkelig og relevant 

information til eventuelle modtagere, herunder aktører inden for uddannelses-, kultur- og 
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sportssektorerne; 

6. understreger, at der ifølge konklusionerne fra Tilsynsorganet for Almen og Faglig 

Uddannelse fra 2015 er et presserende behov for at forbedre adgangen til og kvaliteten og 

relevansen af uddannelserne i EU for at sikre bæredygtig vækst, fremme produktiviteten, 

løse problemet med strukturel landtidsarbejdsløshed, tilskynde til retfærdig mobilitet og 

fremme social inklusion; opfordrer medlemsstaterne til at fremme og støtte projekter, som 

er rettet mod uddannelsessystemer, lærere og elever i alle aldre, navnlig dem fra udsatte 

og forfordelte grupper, gennem en effektivt anvendelse af midlerne fra ESI-fondene 

navnlig Socialfonden sammen med andre EU-instrumenter som f.eks. Erasmus+ og de 

europæiske territoriale samarbejdsprogrammer; 

7. minder om, at to millioner virksomheder vil få direkte støtte fra ESI-fondene med henblik 

på at øge deres konkurrenceevne og forsknings- og innovationspotentiale; glæder sig over, 

at næsten 15 millioner hunstande vil få adgang til højhastighedsbredbånd takket være 

støtte fra Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU), mens næsten 20. millioner 

mennesker til landdistrikter vil få adgang til ny og forbedret ikt-infrastruktur med støtte 

fra Den Europæiske Fond for Landbruget og Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL 

8. understreger struktur- og investeringsfondenes betydning for forbedring af førskole-, 

skole- og universitetsinfrastrukturen med henblik på at forbedre uddannelsernes kvalitet 

og modernisere de almene og faglige uddannelsessystemer, så de unge får formidlet 

færdigheder og kvalifikationer, som vil sætte dem i stand til at finde arbejde, og så 

arbejdstagere hjælpes til at forbedre deres færdigheder og kvalifikationer; 

9. understreger de enorme innovations- og beskæftigelsesmuligheder inden for varige 

energikilder i betragtning af bestræbelserne på at øge ressource- og energieffektiviteten; 

opfordrer Kommissionen til at udvikle en særlig energi- og miljøstrategi for 

regionaludviklingen bl.a. for at fremme uddannelserne og beskæftigelsen; 

10. mener, at der er behov for en bredere investeringsstrategi, som skal dække hele det almene 

og faglige uddannelsesområde, herunder alle former for livslang læring, læring på 

arbejdspladsen og formel og uformel læring; tilskynder i betragtning af, at ”bedre 

uddannelse” er en af Den Europæiske Socialfonds prioriteter medlemsstaterne til at 

anvende den i fuld udstrækning ved at lede investeringer i retning af inklusiv uddannelse, 

som kan løse sociale problemer, for at sikre lige adgang og lige muligheder for alle; 

11. erkender den stigende betydning af mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder inden for kultursektoren og den kreative sektor for investeringer, vækst, 

innovation og beskæftigelse men også som følge af deres centrale rolle ved sammen med 

kultur-ngo’er, -netværker og -platforme at bevare og fremme kulturel og sproglig 

mangfoldighed og en lang række traditionelle former for kunst og håndværk; erkender, at 

kultur og innovation er afgørende faktorer for at bistå regioner med at tiltrække 

investeringer, støtte kreative talenter og fremme social samhørighed og dermed bidrager 

til den lokale udvikling, som de lokale og regionale myndigheder er bedst placeret til at 

understøtte; 

12. opfordrer til flere investeringer i almen uddannelse, social inklusion, faglig uddannelse og 

livslang læring med henblik på at forbedre både relevansen af de almene og faglige 

uddannelsessystemer og overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet og 
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livslang læring; understreger nødvendigheden af særlig støtte til at forhindre for tidlig 

skolefrafald og til at sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet; 

13. tilskynder medlemsstaterne til at så vidt muligt at udnytte det øgede fleksibilitet i den 

nuværende samhørighedspolitik for bedre at opfylde lokale og regionale behov og særlige 

forhold, bl.a. inden for uddannelse, kultur og sport; 

14. understreger betydningen af en bredere samlet tilgang til kulturen, som tager hensyn til 

dens væsentlige bidrag til den almene og faglige uddannelse, innovativ social og 

økonomiske udvikling og social inklusion; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at øge bevidstheden om kulturens muligheder for at fremme 

intelligent og inklusiv vækst og til at fremme kulturprojekter, herunder 

grænseoverskridende projekter, som kan bidrage til at styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed; 

15. henviser til betydningen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvorigennem der kan gøres 

noget ved det konstante problem med en høj ungdomsarbejdsløshed, som i visse 

medlemsstater ligger på over 40 %; opfordrer Kommissionen til at fremme infrastrukturer, 

som kan skabe nye kvalitetsarbejdspladser og socialsikring for ungegennem ESI-fondene 

opfordrer medlemsstaterne at gennemføre ungdomsbeskæftigelsesgarantien i fuld 

udstrækning på grundlag af et snævert samarbejde mellem arbejdsformidlingen og 

uddannelsessystemet; 

16. understreger handels- og industrikamrenes muligheder for at gøre noget ved 

ungdomsarbejdsløsheden; understreger, at yderligere fremme af og investeringer i 

kultursektoren og de kreative sektorer i væsentlig grad kan bidrage til investeringer, 

vækst, innovation og beskæftigelse; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje de 

særlige muligheder, som hele kultursektoren skaber, herunder ngo’er og mindre 

sammenslutninger, inden for rammerne af f.eks. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

17. henviser til, at det tilsyneladende  bliver stadig vanskeligere at besætte ledige stillinger på 

grund af manglende overensstemmelse mellem udbud af og efterspørgsel efter 

færdigheder på arbejdsmarkedet; understreger, at der skal rettes op på problemet med 

manglende overensstemmelse mellem udbud af og efterspørgsel efter færdigheder, ringe 

geografisk mobilitet og usikkerhed i ansættelsen gennem ESI-fondene, og opfordrer til et 

tættere samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner, faglige 

uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder om adgangen til ESI-

fondene; 

18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne overholde konventionen om 

personer med handicap, når de gennemfører projekter med støtte fra ESI-fondene; 

19. konstaterer med tilfredshed, at målsætningen for lovpakken om Den Europæiske Struktur- 

og Investeringsfond for perioden 2014-2020 omfatter fremme at en ændring fra 

institutionsophold til integrering i lokalsamfundet for personer med handicap og opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne overholder bestemmelserne i De Forenede 

Nationers konvention om personer med handicap, når de anvender ESI-fondene på dette 

område; 

20. understreger, at medlemsstaterne bør være fast besluttet på at sikre bedre adgang til 
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bredbåndsinternet af høj kvalitet og navnlig til offentlige Wi-Fi-netværk, hvilket er af 

afgørende betydning for landdistrikterne og tyndt befolkede områder; opfordrer 

medlemsstaterne og regionerne til at fastlægge prioriteterne for deres ikt-investeringer; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre adgangen til og 

gennemskueligheden af og fremskynde forenklingen af procedurerne i forbindelse med 

anvendelsen af ESI-fondene inden for ikt-sektoren; 

21. understreger behovet for at opretholde traditionelle erhverv, herunder traditionelle 

håndværk og færdigheder i forbindelse hermed, og for at udvikle strategier for at stimulere 

vækstmulighederne for iværksættere inden for traditionelle erhverv med henblik på at 

bevare den kulturelle identitet inden for de traditionelle erhverv; henleder 

opmærksomheden på betydningen af at støtte arbejde, som har tilknytning til faglig 

uddannelse af og mobilitet for unge håndværkere; 

22. understreger, at den aktuelle migrationskrise skaber mange udfordringer for de almene og 

faglige uddannelsessystemer i værtslandene; opfordrer EU-institutionerne til at give 

medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet og tilstrækkelig midler gennem ESI-fonden 

og andre EU-fonde og -programmer og opfordrer medlemsstaterne til i fulde udstrækning 

at udnytte de eksisterende muligheder og midler til projekter, som i væsentlig grad 

bidrager til at fremme integreringen af flygtninge, indvandrere og asylansøgere i de 

almene og faglige uddannelsessystemer; mener, at adgang til livslang læring, herunder 

uformel læring og faglig uddannelse, kan blive et effektivt middel til aktivt at integrere 

flygtninge, indvandrere og aslansøgere og til at integrere dem på det europæiske 

arbejdsmarked og i samfundet; understreger i den forbindelse den vigtige rolle, som de 

lokale og regionale myndigheder spiller; 

23. understreger, at den kulturelle infrastruktur har betydelige følger for den økonomiske og 

sociale udvikling og samhørigheden på lokalt, regionalt og nationalt plan; opfordrer 

Kommissionen til  i forbindelse med vedtagelsen af omnibusforordningen, herunder 

EFRU-forordningen, at hæve loftet på EUR 5 millioner for kulturinfrastrukturer til EUR 

10 millioner for alle kulturprojekter (og ikke blot for UNESCO-projekter) og til at tage 

hensyn til de støtteberettigede omkostninger i stedet for de samlede omkostninger; 

24. understreger behovet for øget koordinering og for at muliggøre og optimere synergien 

mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-fonde og -programmer 

med henblik på at opnå større virkning og effektivitet for at fremme en bæredygtig vækst 

og beskæftigelsen i EU; opfordrer til fortsættelse af investeringer fra strukturfondene i 

overgangsregionerne for ikke at afbryde de positive virkninger, der allerede er opnået. 
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