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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. hilser den 7. og 8. fremskridtsrapport velkommen og opfordrer Kommissionen til i 2014 i 
sin 6. rapport om økonomisk og social samhørighed at undersøge, hvilke langsigtede 
følger det har, at samhørigheden mellem de europæiske lande og regioner aftager med 
stadig større fart på grund af finanskrisen, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes for 
at nedbringe disse forskelle, navnlig samhørigheden mellem programlande og ikke-
programlande;

2. understreger, at BNP fortsat bør være et af hovedkriterierne for at være berettiget til 
regionalpolitikstøtte, men at dette skal suppleres med andre indikatorer til identifikation af 
de mest sårbare regioner; understreger, at BNP ikke alene kan give et dækkende billede af 
den regionale udvikling og den sociale samhørighed, da det ikke tager højde for relevante 
sociale faktorer såsom indkomstforskelle og arbejdsløshed;

3. opfordrer Kommissionen til at støtte særlige foranstaltninger til skabelse af flere og 
bæredygtige job, investering i uddannelse i regional og lokal udvikling, tilskyndelse til 
lokal iværksætterkultur og oprettelse af nye finansielle instrumenter til alle typer 
virksomheder, og særlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med henblik på at 
bekæmpe den stigende arbejdsløshed, fattigdom og sociale udelukkelse;

4. anerkender, at en stor del af Den Europæiske Socialfonds (ESF's) udgifter tildeles med 
henblik på at fremme af flere og bedre job, understøtte integration af dårligt stillede 
grupper – herunder handicappede – og deres deltagelse og til udvikling af et rummeligt 
samfund, som er tilgængeligt for alle; understreger dog, at der i krisetider bør lægges mere 
vægt på, at ESF mere effektivt tager sigte på at bekæmpe lokale og regionale forskelle og 
social udelukkelse, skabe adgang til beskæftigelse for de mest udsatte grupper og især 
unge mennesker og for at hjælpe kvinder med at blive genintegreret på arbejdsmarkedet 
ved at reducere den kønsbaserede opdeling;

5. henviser til, at det store antal unge, der forlader skolen i utide uden noget videreførende 
afgangsbevis, i visse regioner langt overstiger målet på 10 %, og at unge, der forlader 
skolen i utide, skal have et tilbud om uddannelse, erhvervsuddannelse eller arbejde, der 
opfylder deres behov; henviser i denne forbindelse til ungdomsgarantiens betydning for 
unge, der forlader skolen i utide; understreger, at det for at reducere antallet af unge, der 
forlader skolen i utide, er vigtigt, at uddannelsessystemet er rummeligt og giver alle unge 
lige muligheder; understreger, at der må findes en løsning med henblik på integration af 
lavt kvalificerede unge på arbejdsmarkedet ved at tilbyde tilgængelig erhvervsuddannelse 
og efteruddannelse af høj kvalitet for at hjælpe dem med at erhverve kvalifikationer, da 
manglende kvalifikationer kan forhøje risikoen for arbejdsløshed, som igen fører til 
fattigdom, og medfører en lang række sociale udfordringer i forbindelse med udelukkelse, 
fremmedgørelse og mislykkede bestræbelser på at opbygge et selvstændigt liv; påpeger, at 
ESF's bidrag i denne forbindelse er afgørende med hensyn til at hjælpe flere unge med at 
kunne holde fast ved skolegangen og erhverve de kvalifikationer, der er nødvendige for at 
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få et job og en karriere, og til at sikre bredere adgang til uddannelse af høj kvalitet med 
særlige projekter for børn fra dårligt stillede befolkningsgrupper og minoriteter, herunder 
handicappede; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til passende erhvervs- og 
efteruddannelse til dem, der vil have fordel af det;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage vækstfremmende politikker, 
herunder prioritering af udgifter til uddannelse, livslang læring, forskning og innovation, 
da økonomiske stramninger alene ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe den nuværende 
finanskrise;

7. understreger, at de unges beskæftigelsessituation er stærkt afhængig af den generelle 
økonomiske situation, og at det derfor er yderst vigtigt at støtte, vejlede og overvåge de 
unge i forbindelse med overgangen fra uddannelse til arbejdsliv; mener derfor, at 
Kommissionen til at tilpasse fremtidige politikforslag på dette område til initiativerne 
"Unge på vej" og "Muligheder for unge";

8. fremhæver, at beskæftigelsen i visse regioner fortsat ligger på under 60 %, og at en række 
regioner endda mangler 20-25 % i at nå deres egne nationale målsætninger, hvilket har 
særlig negative virkninger for unge, kvinder, ældre, plejere og handicappede, 
understreger, at visse kriseforanstaltninger har haft en negativ indvirkning på 
samhørigheden og grundlæggende har øget ulighederne i EU; understreger, at det kræver 
målrettede foranstaltninger, som løser problemet med jobskabelse, uddannelsesmuligheder 
og jobbevarelse, at holde højrisikogrupper på arbejdsmarkedet eller at skabe 
beskæftigelsesmuligheder for dem; understreger, at der i visse afsidesliggende samfund 
lever mennesker, der allerede i adskillige generationer har levet i arbejdsløshed, og hvoraf 
først og fremmest de marginaliserede befolkningsgrupper er truet;

9. påpeger, at beskæftigelsesfrekvensen fortsat har ligget et godt stykke under Europa 2020-
målet om, at mindst 75 % af befolkningen i alderen 20-64 år skal være i arbejde i 2020; 
bemærker, at de enkelte medlemsstater, selv om der ikke er specifikke beskæftigelsesmål 
på regionalt plan, har fastsat nationale mål, som i de fleste tilfælde ikke er opfyldt, da den 
finansielle og økonomiske krise har haft en meget asymmetrisk virkning på de regionale 
arbejdsmarkeder, hovedsageligt i Sydeuropa, med en markant stigning i 
ungdomsarbejdsløsheden;

10. understreger de uligheder, der er konstateret mellem de højeste regionale 
beskæftigelsesfrekvenser i det nordlige og det centrale EU og de laveste regionale 
beskæftigelsesfrekvenser i de sydlige regioner;

11. bekræfter, at antallet af fattigdomstruede og materielt underforsynede familier, som lider 
under materielle afsavn, miljøforringelse og dårlige boligforhold, som har yderst lav 
arbejdsintensitet, og som trues af social udelukkelse og energifattigdom, ved det såkaldte 
"byernes paradoks" ofte er højere i hovedstadsregioner, der ifølge indikatorerne regnes for 
at være udviklede; påpeger, at det – især for familier med enlige forældre, store familier 
med mindst fire børn, familier, der plejer et familiemedlem (især hvis der er tale om et 
handicappet familiemedlem), medlemmer af marginaliserede befolkningsgrupper eller 
ældre mennesker, der er tæt på pensionsalderen – er vigtigt at tage hensyn til spørgsmålet 
om fysisk tilgængelighed og tilgængeligheden af informations- og 
kommunikationsmedier, hvis gennemførelse skal måles på grundlag af objektive og 



AD\1011137DA.doc 5/6 PE519.793v02-00

DA

sammenlignelige indikatorer, idet der tages hensyn til de demografiske udfordringer;

12. understreger, at videnudveksling og udveksling af samarbejdsmetoder for udvikling og 
vækst mellem regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne kunne bidrage til at 
afhjælpe manglen på ekspertise og øge bevidstheden, hvad angår erhvervsmæssig 
mobilitet; mener desuden, at decentralisering og territorial udvikling fremmes yderligere 
som effektive måder til afhjælpning af den nuværende beskæftigelseskrise;

13. er af den opfattelse, at det er vigtigt at tage fat på problemet med fremme af udviklingen 
af demokrati på lokalt og regionalt plan, og at dette kræver, at EU udviser et stærkere 
politisk engagement med hensyn til støtte til skabelse af et gunstigt klima, som kunne 
styrke de lokale og regionale myndigheders muligheder for at påvirke og overvåge 
jobskabelsen og den sociale inklusion af deres befolkninger; påpeger, at det civile 
samfunds mangfoldighed i denne forbindelse kunne spille en central rolle gennem 
inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i processen med at nå EU-målet for inklusiv 
vækst;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge investeringerne inden for 
iværksætteri, virksomhedsetablering og selvstændig erhvervsvirksomhed med henblik på 
at skabe flere job, især eftersom SMV'er og mikrovirksomheder står for over to tredjedele 
af EU's job i den private sektor; mener, at der bør lægges særlig vægt på det regionale og 
lokale niveau; mener endvidere, at investering i socialøkonomisk virksomhed og socialt 
iværksætteri giver en god yderligere mulighed for at opfylde de samfundsmæssige behov, 
der ikke bliver opfyldt af offentlige goder og tjenesteydelser;
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