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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat het cohesiebeleid van de EU een beslissende rol speelt bij de 
ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een duurzame economie doordat het 
bijdraagt aan het terugdringen van regionale verschillen en de economie een impuls geeft, 
ten einde volledige werkgelegenheid te realiseren; beklemtoont de rol van de regionale en 
lokale bestuursniveaus in het bevorderen van een duurzame economie, en benadrukt dat 
de regio's de Europese structuurfondsen en het Cohesiefonds moeten gebruiken om 
initiatieven te nemen voor het scheppen van nieuwe, duurzame en permanente 
arbeidsplaatsen; benadrukt dat het belangrijk is dat de lidstaten gebruik maken van het 
Europees Sociaal Fonds voor investering in vaardigheden, werkgelegenheid, scholings- en 
herscholingsactiviteiten met het oog op het scheppen van meer en betere banen door 
middel van landelijke, regionale en lokale projecten; is van mening dat ook de 
werkervaring van ouderen een bijdrage aan deze initiatieven kan leveren, gezien hun 
groeiende aantal binnen de EU-bevolking; beveelt de regionale en lokale autoriteiten aan 
om passende, permanente contacten te onderhouden met het bedrijfsleven, 
werkgeversorganisaties, vakbonden en NGO’s, om de behoeften op de arbeidsmarkt voor 
de middellange en lange termijn te peilen;

2. benadrukt in dit verband het belang van het concept van de geïntegreerde 
stadsontwikkeling en dat de duurzame vernieuwing van achterstandswijken daarbij een 
voorbeeldfunctie zou kunnen fungeren; beschouwt duidelijke politieke kadervoorwaarden 
als basisvereiste hiervoor, waaronder het zekerstellen van steun voor de stedelijke 
dimensie in de structuurfondsen;

3. benadrukt dat het in de context van de huidige economische crisis en in het licht van de 
klimaatverandering van groot belang is om de ontwikkeling van een groene economie te 
ondersteunen; wijst erop dat lokale en regionale overheden een centrale rol spelen in de 
overgang naar meer duurzaamheid, meer bepaald omdat zij banden kunnen stimuleren 
tussen onderwijs-, opleidings- en onderzoekscentra en het MKB; benadrukt dat het 
cohesiebeleid van de EU hierbij een sleutelrol vervult, omdat het niet alleen kan helpen bij 
de bestrijding van de klimaatverandering door middel van een intelligent energiebeleid, 
maar ook de burgers perspectief kan bieden op nieuwe economische kansen en 
werkgelegenheidsmogelijkheden; 

4. wijst erop dat de gevolgen van de klimaatverandering in Europa per regio verschillen, dat 
volgens een onderzoek van de Commissie1 de regio's in Zuid- en Oost-Europa, waar meer 
dan een derde van de bevolking van de EU leeft, in bijzondere mate blootstaan aan de 
druk van de klimaatverandering, dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen de hardste 

                                               
1 Werkdocument van de Commissiediensten getiteld ‘Regions 2020 – An Assessment of Future Challenges for 
EU Regions’, november 2008, te vinden onder:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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klappen krijgen en dat dit zou kunnen leiden tot grotere regionale en sociale 
onevenwichtigheden;

5. erkent de belangrijke rol van lokale en regionale overheden op onderwijsgebied, waar de 
basis wordt gelegd voor het verwerven van verdere toekomstgerichte vaardigheden, o.a. 
door levenslang leren en bijscholen; merkt op dat het scheppen van randvoorwaarden voor 
onderwijs en opleiding van jongeren, onder wie schoolverlaters zonder kwalificaties, in 
veel landen een regionale en lokale verantwoordelijkheid is; moedigt de regio's daarom 
aan de structuurfondsen te gebruiken voor de onderwijsinfrastructuur, in het bijzonder in 
minder begunstigde stadswijken en  regio’s, en via deze steun een omvattende en 
inclusieve schoolopleiding mogelijk te maken; wijst op het aanzienlijke potentieel (op het 
gebied van onderwijs en opleiding) van samenwerking tussen lagere overheden en 
ondernemingen en stichtingen, waar het gaat om het scheppen van duurzame banen op het 
gebied van lokaal vervoer, stedelijke mobiliteit, onderwijs en onderzoek en ontwikkeling, 
waarbij het accent moet worden gelegd op gelijke kansen;

6. benadrukt het belang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor 
een regionale clustervorming door de verbinding van onderzoek, innovatie en 
infrastructuur ter plaatse in het kader van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het vlak 
van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; benadrukt verder dat vooral in stedelijke 
gebieden de regionale en lokale autoriteiten het best in staat zijn om de noodzakelijke 
voorwaarden te scheppen voor de groei van clusters van innovatieve ondernemingen; wijst 
erop dat een dergelijke clustervorming een doorslaggevende stimulans kan zijn voor de 
lokale economische ontwikkeling en nieuwe arbeidsplaatsen kan creëren in de regio's; 

7. is zich bewust van het feit dat er nog steeds maar weinig coördinatie plaatsvindt tussen de 
EU-steunprogramma’s en nationale en regionale subsidieregelingen en onderstreept 
derhalve de noodzaak van een betere coördinatie tussen de programma's op de diverse 
niveaus en van ondersteuning voor meer synergie tussen de verschillende 
gemeenschappelijke beleidsterreinen met behulp van de structuur-, landbouw- en 
plattelandsontwikkelingsfondsen, het kaderprogramma voor onderzoek en het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI), teneinde de 
doelstellingen van Europa 2020 te verwezenlijken;

8. benadrukt de toegevoegde waarde van een leven lang leren en roept de lidstaten op om de 
lokale mogelijkheden nauwkeurig in kaart te brengen om zo te komen tot de organisatie 
van een vraaggestuurde scholing waarbij de beschikbare middelen worden gekoppeld aan 
de bestaande vraag, en om het aanzien van het voortgezet beroepsonderwijs te herstellen 
door het aanbieden van hoogwaardige opleidingen, met name in regio's waar het lokale 
aanbod en de traditionele beroepen vragen om de ontwikkeling van specifieke kennis en 
vaardigheden; roept de Commissie op de lidstaten voldoende technische ondersteuning te 
geven bij het in kaart brengen van de lokale behoeften, en merkt op dat voortgezette 
beroepsopleidingen van hoog niveau een bijdrage kunnen leveren aan het terugbrengen 
van het aantal werklozen met een diploma en kunnen leiden tot duurzame 
werkgelegenheid;

9. herinnert eraan dat het MKB een sleutelrol speelt bij het promoten van innovatie in 
Europa; moedigt de privé- en de overheidssector aan om het Europees Sociaal Fonds te 
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gebruiken als middel ter bevordering van ondernemersgeest en -vaardigheden bij jongeren 
en om loopbaanbegeleiding aan te bieden aan werklozen;

10. benadrukt in overeenstemming met de Verdragen het belang van geografische mobiliteit 
van werknemers; erkent dat een verbetering van de mobiliteit door goede lokale 
vervoerssystemen de toegang tot banen vergroot, en dat het daardoor veroorzaakte 
multiplicatoreffect bijzonder groot is in grensregio's met hoge werkloosheidscijfers; 
moedigt de regio's en de lokale en regionale bestuursorganen, autoriteiten en NGO’s in de 
grensregio's daarom aan middelen uit de structuurfondsen en het Cohesiefonds voor 
infrastructurele maatregelen aan te wenden die in het kader van internationale en 
interregionale samenwerkingsprogramma's worden gerealiseerd, en het Europees Sociaal 
Fonds te gebruiken voor het scheppen van betere voorwaarden voor scholing en 
werkgelegenheid voor de jonge plattelandsbevolking;

11. benadrukt het belang van maatregelen ter bevordering van groei en werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden om de ontvolking van het platteland te bestrijden;

12. verzoekt de verantwoordelijke instanties in de lidstaten alsmede de Commissie beter toe te 
zien op de duurzaamheid van medegefinancierde maatregelen, zoals bepaald in 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds1; dringt er bij de verantwoordelijke instanties op aan 
erop toe te zien dat gelden uit de structuurfondsen voor langetermijnprojecten worden 
gebruikt, en financiering alleen te verstrekken als de duurzaamheid van de maatregelen is 
verzekerd, zoals bepaald in artikel 57 van die verordening; roept de verantwoordelijke 
instanties op door geschikte sanctiemechanismen een einde te maken aan 
"subsidiehopping";

13. spreekt opnieuw zijn steun uit voor het proefproject "Erasmus voor lokale en regionale 
afgevaardigden", dat gemeenten en regio’s kan helpen bij de uitwisseling van voorbeelden 
van goede praktijken en bovendien een multiplicatoreffect kan hebben op het gebied van 
het arbeidsmarktbeleid; benadrukt de noodzaak om uitvoeringsgerelateerde elementen van 
het project te specificeren en nauw samen te werken met het Comité van de Regio's en 
organisaties waarin regionetwerken zijn vertegenwoordigd; roept de Commissie op het 
proces voor de uitvoering van dit proefproject te versnellen; moedigt de Commissie aan 
invulling te geven aan het idee om voor dit doel een “lokale academie” op te richten;

14. beveelt de regionale autoriteiten aan om een ontwikkelingsstrategie goed te keuren 
conform de doelstellingen van de EU 2020-strategie, met het oog op het creëren van 
nieuwe banen in een duurzame economie.

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.



PE440.127v02-00 6/6 AD\821629NL.doc

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 21.6.2010

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

40
2
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, 
Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana 
Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, 
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, 
Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav 
Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, 
Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich 
Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Jens Geier, Catherine Grèze, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Dimitar 
Stoyanov

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Marian Harkin, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein


