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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att EU:s sammanhållningspolitik har en avgörande roll när det 
gäller att utveckla sysselsättningspotentialen i en hållbar ekonomi, eftersom 
sammanhållningspolitiken bidrar till att avlägsna de regionala skillnaderna och stimulera 
ekonomin i syfte att skapa ett samhälle med full sysselsättning. Parlamentet framhåller de 
regionala och lokala myndigheternas roll för att främja en hållbar ekonomi och 
understryker att regionerna bör använda strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för 
att ta initiativ till att skapa nya hållbara arbetstillfällen. Parlamentet betonar vikten av att 
medlemsstaterna använder Europeiska socialfonden för att investera i 
kompetensutveckling, sysselsättning, utbildning och omskolning i syfte att skapa fler och 
bättre arbetstillfällen genom nationella, regionala och lokala projekt. Parlamentet anser att 
även äldre människors yrkeslivserfarenhet kan bidra till dessa initiativ, med tanke på att 
denna åldersgrupp ökar bland EU:s befolkning. Parlamentet rekommenderar de regionala 
och lokala myndigheterna att hålla fortlöpande kontakter med näringslivet, 
arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och icke-statliga organisationer för att på 
medellång och lång sikt kunna planera behoven på arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang vikten av integrerad stadsutveckling, och 
att en hållbar ombyggnad av mindre gynnade stadsdelar skulle kunna fungera som 
pilotprojekt. Parlamentet anser att detta förutsätter att det finns ett tydligt politiskt 
regelverk, som innebär att den urbana dimensionen för stöd genom strukturfonderna 
behålls.

3. Mot bakgrund av den aktuella ekonomiska krisen och frågan om klimatförändringarna 
betonar Europaparlamentet att det är ytterst viktigt att stödja utvecklingen av en 
miljövänlig ekonomi. Parlamentet påpekar att lokala och regionala organ spelar en central 
roll i utvecklingen mot ökad hållbarhet, särskilt tack vare deras förmåga att främja banden 
mellan utbildnings- och forskningsanstalter och små och medelstora företag. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang att EU:s sammanhållningspolitik utgör ett centralt 
verktyg, som kan bidra till att inte enbart bekämpa klimatförändringarna med en klok 
energipolitik, utan även skapa tänkbara nya ekonomiska möjligheter och 
sysselsättningsmöjligheter för medborgarna.

4. Europaparlamentet påpekar att klimatförändringarna påverkar regionerna i Europa på 
olika sätt. Enligt en studie av kommissionen1 är regionerna i Syd- och Östeuropa, där mer 
än en tredjedel av EU:s invånare bor, mest utsatta för klimatförändringar. Parlamentet 
påpekar också att de mest sårbara befolkningsgrupperna drabbas hårdast och att detta kan 
leda till ökade regionala och sociala skillnader.

5. Europaparlamentet är medvetet om att regionala och lokala organ spelar en viktig roll när 

                                               
1 Studie av kommissionen ”Regions 2020 – An Assessment of Future Challenges for EU Regions”, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (november 
2008).
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det gäller utbildning, som är grundläggande för att man ska kunna skaffa sig ytterligare 
framtidsinriktad kompetens, bl.a. genom livslångt lärande och omskolning. Parlamentet 
påpekar att ansvaret för ramarna för utbildning och vidareutbildning av ungdomar, även 
av dem som avbryter sin skolgång och saknar kvalifikationer, i många stater ligger på 
regional och lokal nivå, och uppmuntrar därför regionerna att använda strukturfonderna 
för utbildningsinfrastruktur, framför allt i mindre gynnade stadsdelar och regioner, och att 
genom detta stöd möjliggöra en omfattande skolutbildning som är öppen för alla.
Parlamentet hänvisar till den viktiga (utbildnings-)potential som sammankopplingen av 
regionala och lokala organ med företag och organisationer innebär för att skapa hållbara 
arbetstillfällen inom områdena kollektivtrafik, rörlighet i städer, utbildning samt forskning 
och utveckling, med betoning på lika möjligheter.

6. Europaparlamentet betonar hur viktig Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är 
för den regionala klusterbildningen genom kopplingen mellan forskning, innovation och 
infrastruktur på plats och med ny teknik, till exempel för förnybar energi och 
energieffektivitet. Parlamentet understryker vidare att det särskilt i stadsområden är de 
regionala och lokala myndigheterna som har de bästa förutsättningarna och som är de 
mest lämpade att skapa de villkor som krävs för att öka klusterbildningen av innovativa 
företag. Parlamentet anser att klusterbildning avsevärt kan stimulera den lokala 
ekonomiska utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen i regionerna.

7. Europaparlamentet är medvetet om att finansieringssystemen på EU-nivå och på nationell 
och regional nivå fortfarande präglas av dålig samordning, och understryker därför att det 
för att Europa 2020-målen ska uppnås krävs bättre samordning på alla nivåer mellan 
programmen och stöd för mer synergi mellan olika gemensamma politikområden genom 
att man använder strukturfonderna, fonderna för jordbruket och landsbygdsutvecklingen, 
ramprogrammet för forskning samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation.

8. Europaparlamentet betonar mervärdet i livslångt lärande och uppmanar medlemsstaterna 
att noggrant kartlägga den lokala potentialen i syfte att anordna efterfrågestyrd utbildning, 
som ser till att de tillgängliga resurserna svarar mot de faktiska behoven, och att 
återupprätta statusen för gymnasial yrkesutbildning genom att tillhandahålla utbildning av 
hög kvalitet, framför allt i regioner där den lokala potentialen och traditionella 
sysselsättningsområden kräver att särskild kompetens och specialkunskaper utvecklas i 
full utsträckning. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge medlemsstaterna tillräcklig 
teknisk hjälp med kartläggningen av de lokala behoven, och noterar att gymnasieskolor 
med yrkesutbildning av hög kvalitet skulle kunna bidra till att minska 
akademikerarbetslösheten och medföra hållbar sysselsättning.

9. Europaparlamentet påminner om de små och medelstora företagens centrala roll för att 
främja innovation i EU. Parlamentet uppmuntrar den privata och offentliga sektorn att 
använda Europeiska socialfonden för att främja företagaranda och kompetens bland 
ungdomar samt för att tillhandahålla yrkesvägledning för människor som riskerar att bli 
arbetslösa.

10. Europaparlamentet betonar i enlighet med fördragen den geografiska rörlighetens 
betydelse för arbetstagarna. Parlamentet konstaterar att god kollektivtrafik ger bättre 
rörlighet, vilket i sin tur ger bättre tillgång till arbetstillfällen, och att den 
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multiplikatoreffekt som detta leder till är särskilt viktig i gränsregioner med hög 
arbetslöshet. Parlamentet uppmuntrar därför regionerna samt de lokala och regionala 
förvaltningarna, myndigheterna och icke-statliga organisationerna i gränsområden att 
använda medel från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden till 
infrastrukturåtgärder inom ramen för nationella och interregionala samarbetsprogram, 
samtidigt som Europeiska socialfonden används för att skapa bättre utbildnings- och 
sysselsättningsmöjligheter för ungdomar på landsbygden.

11. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med tillväxt- och 
sysselsättningsfrämjande åtgärder på landsbygden för att motverka avfolkning.

12. Europaparlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna samt 
kommissionen att, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 
om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 
1260/19991, ta större hänsyn till hållbarheten i samfinansierade åtgärder. Parlamentet 
uppmanar de ansvariga myndigheterna att binda medel från strukturfonderna på lång sikt 
och se till att finansiering endast beviljas när det säkerställts att insatserna är varaktiga, i 
enlighet med artikel 57 i den förordningen. Parlamentet uppmanar de ansvariga 
myndigheterna att förhindra ”subventionsshopping” med hjälp av lämpliga mekanismer 
för påföljder.

13. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för pilotprojektet ”Erasmus för lokala och regionala 
förtroendevalda”, som kan hjälpa kommuner och regioner att utbyta modeller för bästa 
metod och dessutom kan ge en multiplikatoreffekt inom arbetsmarknadspolitiken. 
Parlamentet betonar att de delar i projekten som är kopplade till genomförandet måste 
specificeras och att det behövs ett nära samarbete med Regionkommittén och 
organisationer som företräder regionala nätverk. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
påskynda processen för genomförandet av detta pilotprojekt. Vidare uppmuntrar 
parlamentet kommissionen att stödja tanken på att inrätta en ”lokal akademi” för detta 
ändamål.

14. Europaparlamentet rekommenderar de regionala myndigheterna att anta en 
utvecklingsstrategi som är förenlig med målen för EU 2020-strategin i syfte att skapa nya 
arbetstillfällen inom ramen för en hållbar ekonomi.

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
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