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FORSLAG

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

1. mener, at EU's samhørighedspolitik spiller en afgørende rolle for udviklingen af 
jobpotentialet i en bæredygtig økonomi, da det bidrager til at udjævne regionale forskelle 
og fremme den økonomiske udvikling med sigte på at opnå fuld beskæftigelse; fremhæver 
den betydning, som beslutninger på regionalt og lokalt plan har for fremme af en 
bæredygtig økonomi, understreger, at regionerne bør udnytte de europæiske strukturfonde 
og Samhørighedsfonden i forbindelse med initiativer til skabelse af nye, bæredygtige og 
varige job; understreger betydningen af, at medlemsstaterne anvender Den Europæiske 
Socialfond til at investere i kompetencer, beskæftigelse samt uddannelses- og 
omskolingsaktiviteter med henblik på at skabe flere og bedre job gennem nationale, 
regionale og lokale projekter; mener, at ældres erhvervserfaring også kan bidrage til disse 
initiativer i betragtning af den stigende andel af ældre i befolkningen i EU; henstiller, at 
regionale og lokale myndigheder opretholder hensigtsmæssige og vedvarende kontakter 
med erhvervslivet, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og ngo'er med henblik på at 
tilrettelægge behovene på arbejdsmarkedet på mellemlang og lang sigt;

2. understreger i denne forbindelse betydningen af begrebet integreret byudvikling, og 
påpeger at en bæredygtig omstrukturering af dårligt stillede byområder kan fungere som 
en ledestjerne; mener, at et klart politisk grundlag, herunder opretholdelse af den 
bymæssige dimension i strukturfondene, er en forudsætning herfor;

3. understreger, at det i forbindelse med den aktuelle økonomiske krise og 
klimaforandringerne er af allerstørste betydning at støtte udviklingen af en grøn økonomi; 
henviser til, at lokale og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle i omstillingen til en 
mere bæredygtig udvikling, navnlig på grund af deres muligheder for at etablere 
forbindelser mellem uddannelses-, undervisnings- og forskningscentre og SMV'er; 
understreger, at EU's samhørighedspolitik i denne henseende er et vigtigt redskab, som 
både kan bidrage til bekæmpelse af klimaforandringerne gennem en intelligent 
energipolitik og samtidig åbne op for nye økonomiske potentialer og jobmuligheder for 
borgerne; 

4. henviser til, at konsekvenserne af klimaforandringerne i Europa er forskellige fra den ene 
region til den anden, at regionerne i Syd- og Østeuropa, hvor mere end en tredjedel af 
EU's befolkning bor, ifølge Kommissionens undersøgelse1, er særligt udsatte for presset 
fra klimaforandringerne, at de mest sårbare befolkningsgrupper rammes hårdest, og at der 
som følge heraf kan opstå større regionale og sociale forskelle;

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Regioner 2020 – En vurdering af kommende udfordringer 
for EU's regioner", november 2008, tilgængelig på:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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5. anerkender den vigtige rolle, som de lokale og regionale myndigheder spiller i forbindelse 
med uddannelse, som er grundlaget for erhvervelse af supplerende fremtidsorienterede 
kompetencer, herunder gennem livslang læring og omskoling; henviser til, at 
rammebetingelserne for uddannelse og efteruddannelse af unge, herunder dem, der 
forlader skolen uden kvalifikationer, i mange lande henhører under de regionale og lokale 
myndigheders ansvar; opfordrer derfor regionerne til at udnytte strukturfondene til 
uddannelsesmæssig infrastruktur, navnlig i dårligt stillede byområder og regioner, og til at 
anvende denne støtte til at etablere omfattende og inkluderende skoleuddannelser;
henviser til det betydelige (uddannelsesmæssige) potentiale, som netværk mellem lokale 
og regionale myndigheder og virksomheder og sammenslutninger rummer med hensyn til 
varig jobskabelse på områderne lokal transport, mobilitet i byområder, uddannelse samt 
forskning og udvikling, og understreger betydningen af lige muligheder;

6. understreger betydningen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) for 
regional klyngedannelse, idet forskning, innovation og infrastruktur knyttes sammen 
lokalt i forbindelse med nye teknologier såsom vedvarende energi og energieffektivitet; 
understreger endvidere, at regionale og lokale myndigheder, særligt i byområderne, bedst 
er i stand til at skabe de nødvendige betingelser for væksten af innovative virksomheder i 
klynger; henviser til, at sådanne klyngedannelser kan især anspore til lokal økonomisk 
udvikling og skabe nye job i regionerne; 

7. er klar over, at der kun er ringe koordinering af EU-finansiering og de nationale og 
regionale finansieringsordninger i forbindelse med opfyldelse af målene i EU 2020, og 
fremhæver behovet for bedre koordinering på flere planer mellem programmerne og støtte 
til større synergi mellem de forskellige fælles politikker gennem anvendelse af 
strukturfondene, fondene til landbrug og udvikling af landdistrikterne, 
forskningsrammeprogrammet og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation;

8. fremhæver merværdien af livslang læring, og opfordrer medlemsstaterne til at kortlægge 
det lokale potentiale grundigt med henblik på at tilrettelægge efterspørgselsstyrede 
uddannelser, der matcher de forhåndenværende ressourcer med de aktuelle behov, og til at 
genetablere erhvervsuddannelsernes prestige ved at levere uddannelser på højt niveau, 
navnlig i regioner hvor det lokale potentiale og de traditionelle arbejdsområder kræver 
særlige kompetencer og viden for at blive fuldt udviklet; opfordrer Kommissionen til i 
forbindelse med kortlægningen af de lokale behov at stille tilstrækkelig teknisk bistand til 
rådighed for medlemsstaterne, og bemærker, at erhvervsskoler med en høj standard kan 
bidrage til at reducere arbejdsløsheden blandt nyuddannede og føre til varig beskæftigelse;

9. henviser til den vigtige rolle, som SMV'er spiller i forbindelse med fremme af innovation i 
Europa; tilskynder den private og offentlige sektor til at anvende Den Europæiske 
Socialfond som et middel til fremme af iværksætterånd og kompetencer blandt unge og til 
at stille karriererådgivning til rådighed for mennesker, der rammes af arbejdsløshed;

10. understreger betydningen af arbejdstagernes geografiske mobilitet i overensstemmelse 
med traktaterne; erkender, at en forbedring af mobiliteten via gode lokale 
transportforbindelser øger jobmulighederne, og at den deraf følgende multiplikatoreffekt 
er særlig vigtig i grænseregioner, der er ramt af stor arbejdsløshed; tilskynder derfor disse 
regioner, og de lokale og regionale forvaltninger, myndigheder og ngo'er i 
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grænseområderne, til at anvende midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden til 
infrastrukturforanstaltninger, der gennemføres i forbindelse med nationale og 
tværregionale samarbejdsprogrammer, samtidig med at Den Europæiske Socialfond 
anvendes til at skabe bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for unge fra 
landdistrikterne;

11. understreger betydningen af foranstaltninger, der fremmer vækst og beskæftigelse i 
landdistrikterne med henblik på at dæmme op for affolkningen af landdistrikterne;

12. opfordrer medlemsstaternes ansvarlige myndigheder og Kommissionen til i højere grad at 
sikre, at de foranstaltninger, der finansieres i fællesskab, er bæredygtige, som det er fastsat 
i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden1; opfordrer de ansvarlige myndigheder til at sikre, at midler fra 
strukturfondene forbliver bundet på lang sigt, og at der kun ydes støtte, når operationernes 
varighed er sikret, som det er fastsat i artikel 57 i denne forordning; opfordrer de 
ansvarlige myndigheder til at anvende passende sanktionsmekanismer for at forhindre 
"støtteshopping";

13. gentager sin støtte til pilotprojektet "Erasmus for lokale og regionale folkevalgte 
repræsentanter", som kan bidrage til kommunernes og regionernes udveksling af modeller 
for bedste praksis og desuden kan have en multiplikatoreffekt på det 
arbejdsmarkedspolitiske område; understreger behovet for at præcisere elementer i 
forbindelse med gennemførelsen af projektet og at arbejde tæt sammen med 
Regionsudvalget og organisationer, der repræsenterer regionernes netværk; opfordrer 
Kommissionen til at fremskynde processen for gennemførelsen af dette pilotprojekt; 
opfordrer Kommissionen til at understøtte ideen om at skabe et "lokalt akademi" til dette 
formål;

14. henstiller, at de regionale myndigheder vedtager udviklingsstrategier i overensstemmelse 
med målene i EU 2020-strategien med henblik på at skabe nye job i en bæredygtig 
økonomi.

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
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