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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. glæder sig over dagsordenen for nye kvalifikationer og job, der er en del af Europa 2020-
strategien, og peger på behovet for stadig højere kvalifikationer, eftersom kun en 
kvalificeret arbejdsstyrke kan bidrage afgørende til udviklingen af en konkurrencedygtig, 
bæredygtig og innovativ økonomi; mener, at der bør udarbejdes udviklingspolitikker, der 
kan opgradere systemet for videnskab og innovation og styrke beskæftigelsesevnen, 
væksten og den sociale samhørighed med det formål at tilpasse dagsordenen for nye 
kvalifikationer og job til efterkriseperioden og forebygge en gentagelse af denne krise i 
fremtiden; understreger i denne forbindelse betydningen af konkrete og konsekvente 
foranstaltninger til uddannelse af arbejdsstyrken;

2. støtter fremme af integrerede tilgange, der inddrager de vigtigste aktører på nationalt, 
regionalt og lokalt plan; understreger i denne forbindelse den regionale dimensions 
betydning i gennemførelsen af dagsordenen for nye kvalifikationer og job; er af den 
opfattelse, at de europæiske regioners deltagelse vil medvirke til at gøre dagsordenen til 
en stor succes, og opfordrer til, at denne dimension styrkes;

3. understreger behovet for at forbedre og diversificere arbejdsformidlingen for både 
jobsøgende og arbejdsgivere samt behovet for, at de offentlige arbejdsformidlinger kan 
tilbyde de arbejdsløse, unge og sårbare grupper individuel hjælp;

4. opfordrer til, at der sættes større fokus på og iværksættes effektive tiltag for at nedbringe 
arbejdsløsheden blandt unge, hvoraf mange er veluddannede og højt kvalificerede, men 
ikke kan få arbejde på grund af faktorer som manglende erfaring; påpeger, at denne 
situation kan afstedkomme en langvarig forvridning af arbejdsmarkedet i EU;

5. opfordrer i betragtning af den europæiske befolknings aldring medlemsstaterne til at 
udvikle instrumenter, der kan lette de ældres adgang til arbejdsmarkedet, opfordrer til 
fremme af såvel som udbredt støtte, vejledningen og aktiveringen af ældre i lyset af 
innovationspartnerskabet inden for aktiv og sund aldring samt tilskyndelser til 
arbejdsgiverne, idet virksomhederne udviser mindre interesse for ældre arbejdstagere;
understreger behovet for, at disse personer efteruddannes og erhverver nye kvalifikationer, 
så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet; påpeger i denne forbindelse, hvor vigtigt det 
er at drages nytte af de ældres viden og erfaring, f.eks. gennem coachingprojekter;

6. henleder opmærksomheden på, at arbejdsløsheden blandt kvinder er stigende, hvilket også 
påvirker højt kvalificerede kvinder med et højt uddannelsesniveau, og opfordrer 
Kommissionen til at tilstræbe, at kvinder og mænd sikres lige muligheder på 
arbejdsmarkedet;

7. påpeger behovet for at sikre en mere effektiv anvendelse af de finansielle midler til 
udvikling af nye kompetencer og øget deltagelse fra de nationale myndigheders side i 
fremme af jobskabelsen, herunder i den spirende grønne økonomi; understreger, at den 
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sociale økonomi kan bruges som et middel til at skabe job til de mindre gunstigt stillede 
samfundsgrupper; hvilket hovedsageligt indebærer en mobilisering af fonde og 
programmer, herunder Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL), programmet for livslang læring, Progress-programmet og Interreg-programmet;

8. understreger betydningen af synergier mellem de forskellige europæiske fonde; 
understreger betydningen af en decentraliseret tilgang i forbindelse med disse fondes 
anvendelse, så man kan opfylde kravene på arbejdsmarkedet; mener, at det desuden er 
nødvendigt at give enkeltpersoner og virksomheder passende incitamenter til at investere i 
uddannelse; fremhæver i denne forbindelse, at der bør tages hensyn til 
samhørighedspolitikkens bidrag til flagskibsinitiativet "et ressourceeffektivt Europa", og 
henstiller, at dets potentiale for bæredygtig vækst tages i betragtning;

9. glæder sig over iværksættelsen af pilotprojektet "Første job - EURES", som er rettet mod 
unge jobsøgende i de 27; mener, at dette projekt bør inddrage de lokale myndigheder og 
organisationer, som har ansvaret for de unges integration, uanset deres sociale eller 
geografiske oprindelse;

10. er enig i, at der er behov for at forbedre effektiviteten af samhørighedspolitikkens 
instrumenter, navnlig ESF, ved at koncentrere de finansielle ressourcer om et mindre antal 
prioriteter, styrke betingelserne for institutionelle reformer, styrke partnerskabsprincippet, 
fastlægge klare og målbare mål og etablere investeringskontrakter for udvikling og 
partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne;

11. støtter politikker, der har til formål at fremme jobskabelsen, idet der først og fremmest 
tages hensyn til behovene hos de små og mellemstore virksomheder, som tegner sig for to 
tredjedele af alle job i den private sektor, og mener endvidere, at der bør skabes 
uddannelsesmekanismer, som den private sektor bør bidrage til, og som er skræddersyet 
til virksomhedernes behov; går ind for innovative foranstaltninger til udvikling af nye 
kvalifikationer, navnlig i SMV'er;

12. opfordrer Kommissionen til at revidere de eksisterende rammer for EU's direkte 
virksomhedsstøtteordninger og til at undersøge muligheden for at tildele broderparten af 
støtten til jobskabelse i virksomhederne, udvikling af arbejdstagernes kvalifikationer og 
gennemførelse af yderligere uddannelsesprogrammer;

13. tillægger det afgørende betydning, at der indføres effektive incitamenter og ordninger for 
omkostningsdeling med det formål at øge offentlige og private investeringer i løbende 
uddannelse af arbejdsstyrken og øge arbejdstagernes deltagelse i livslang læring med 
fokus på ikt og digitale færdigheder, og påpeger vigtigheden af kvalifikationer inden for 
sprogindlæring, planlægning, analyse, organisation, problemløsning og kommunikation 
samt udvikling af evnen til at tilpasse sig nye situationer; understreger vigtigheden af at 
give alle bedre adgang til ikt uafhængigt af deres bopæl og sociale situation;

14. mener, at man ved at støtte private virksomheder via F&U kan skabe nye arbejdspladser 
og fremme udviklingen af nye kvalifikationer som reaktion på markedets behov;

15. understreger, at udvekslingen af erfaringer og bedste praksis samt iværksættelsen af 
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netværkssamarbejde og koordineringsmekanismer på nationalt plan og EU-plan mellem 
videregående uddannelsesinstitutioner og forsknings- og erhvervscentre spiller en
afgørende rolle med henblik på at øge kvalifikationsniveauet og tilpasse det til behovene 
på arbejdsmarkedet; understreger behovet for at konsolidere arbejdsgivernetværkene og 
fremme udvekslingen af bedste praksis mellem dem; insisterer på vigtigheden af en stabil 
udbud/efterspørgselsbalance mellem arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutionerne;
opfordrer lokale og regionale myndigheder til at fremme fællesskabsordningen for 
miljøstyring og miljørevision (EMAS) og tilskynde alle økonomiske sektorer til at stræbe 
efter at opnå EMAS-registrering;

16. glæder sig over Kommissionens forslag om fremme af europæiske ekspertisecentre inden 
for nye specialiseringer til morgendagens arbejdspladser; understreger, at de regionale og 
lokale myndigheder, navnlig i byområder, har det bedste udgangspunkt for og er bedst i 
stand til at skabe de nødvendige betingelser for væksten i klynger af innovative 
virksomheder; påpeger, at en sådan dannelse af klynger på afgørende vis kan anspore til 
lokal økonomisk udvikling og kan skabe nye job i regionerne;

17. påpeger, at hovedansvaret for at nå målene i dagsordenen for nye kvalifikationer og job 
ligger hos medlemsstaterne og disses regioner; mener, at Kommissionen derfor 
nødvendigvis bør sikre, at hver enkelt medlemsstat gennemfører dagsordenens mål;

18. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at fjerne 
administrative og juridiske hindringer for at øge arbejdskraftens mobilitet både ved hjælp 
af anerkendelse af kvalifikationer og ved overførsel af supplerende pensionsrettigheder;
understreger behovet for at øge arbejdsstyrkens mobilitet mellem EU's medlemsstater som 
et potentielt middel til at reducere regionale skævheder og opfylde målene i 
samhørighedspolitikken; glæder sig over Kommissionens initiativ om at reformere det 
europæiske arbejdsformidlingsnet (EURES) med henblik på at forbedre hjælpen til mobile 
arbejdstagere og arbejdssøgende, særligt i grænseregioner;

19. henstiller, at regionale og lokale aktører inddrages i vurderingen, tilpasningen og 
definitionen af ændringer i dagsordenens gennemførelse.
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