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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. wijst op de onaanvaardbaar grote jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme verschillen 
tussen de ene regio en de andere en tussen de lidstaten, waar de jeugdwerkloosheidscijfers 
variëren van minder dan 10% tot meer dan 60%, is ook verontrust over het hoge aantal 
jongeren (14 miljoen tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk of stage (de zogeheten 
"NEET"- not in education, employment or training), naast de grote groep jongeren die wel 
een baan hebben, maar een precaire; is van mening dat deze combinatie van situaties het 
bestaan van het Europese project in gevaar brengt en een bedreiging vormt voor de 
economische ontwikkeling en levensvatbaarheid van een verenigd Europa met een gelijke 
levenskwaliteit en gelijke arbeidsomstandigheden en voor de groeikansen van de 
Europese economie in de toekomst, alsook voor de economische, sociale en territoriale 
cohesie in EU als bedoeld in artikel 174 VWEU; is van mening dat deze situatie vraagt 
om doeltreffende maatregelen op het niveau van de EU en op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau, onder meer met betrekking tot de steden en de plattelandsgebieden, 
vooral gezien de moeilijkheden en uitdagingen waarvoor de EU zich momenteel geplaatst 
ziet en het feit dat er meer dan ooit behoefte is aan een sterke en innoverende jeugd;

2. is van mening dat jongeren vanwege hun sociaaleconomische kenmerken tot de 
kwetsbaarste groeperingen in de Unie behoren als het om werkgelegenheid gaat, vooral in 
deze tijden van economische en financiële crisis; wijst erop dat de aanwezigheid van een 
groot aantal jongeren op de arbeidsmarkt van belang is en dat juist de jongeren met de 
ernstigste werkgelegenheidsproblemen kampen; is van mening dat het cohesiebeleid van 
de EU de inspanningen van de lidstaten om de economische bedrijvigheid nieuw leven in 
te blazen en de werkgelegenheid op hun grondgebied te bevorderen stimuleert en aanvult 
en daardoor een essentieel instrument is waarmee de Unie het hoofd kan helpen bieden 
aan de huidige situatie door de uitvoering van de noodzakelijke structurele hervormingen 
te sturen en vorm te geven, door de investeringen te concentreren op prioritaire acties om 
voor een maximale impact ervan op de sociaaleconomische situatie van een regio of 
lidstaat te zorgen, door de economie te stimuleren en door bij te dragen tot het scheppen 
van nieuwe banen voor jongeren; verzoekt de lidstaten derhalve volledig en op 
gecoördineerde wijze gebruik te maken van de beschikbare EU-fondsen (EFRO, ESF, 
Cohesiefonds, ELFPO en EFMV) om jongeren de kans te geven om in hun eigen belang 
actief deel te nemen aan economie en maatschappij, en tegelijkertijd onder meer jonge 
ondernemers te steunen door middel van een Europawijd project voor startende 
ondernemers in het kader waarvan zij in een beschermde omgeving hun bedrijf kunnen 
opstarten; beveelt tevens aan dat er betere voorwaarden voor durfkapitaal worden 
geschapen en wijst erop dat rekening moet worden gehouden met specifieke regionale 
kenmerken, aangezien die doorslaggevend kunnen zijn voor het al dan niet slagen van 
initiatieven van jongeren, in de hele EU en met name in de meest benadeelde en de 
ultraperifere regio's, waar investeringen nodig zijn om economische, sociale en territoriale 
cohesie te waarborgen;
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3. benadrukt dat er, afgezien van en bovenop de economische crisis die Europa doormaakt, 
onder andere ook structurele aspecten zijn die het gevolg zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid en die verbetering behoeven; is van oordeel dat er 
aantrekkelijkere onderwijsstrategieën nodig zijn die beter geworteld zijn in de regio's en 
waarvoor netwerken van platforms voor de uitwisseling van ervaringen en beproefde 
praktijken tussen regio's en lidstaten worden opgezet, waarbij rekening wordt gehouden 
met verschillen in situaties en flexibiliteit wordt geboden om in te spelen op de specifieke 
behoeften en kenmerken van elke regio, prioritaire gebieden worden gedefinieerd voor de 
ontwikkeling van elke regio, het gebruik van doeltreffendere strategieën voor de overstap 
naar het beroepsleven wordt bevorderd (met een nauw verband tussen school en werk, in 
het bijzonder door middel van duale onderwijsstelsels of opleidingsplaatsen binnen een 
bepaald vakgebied gedurende de studie) en meer zekerheid biedende beroepsloopbanen 
worden gecreëerd; wijst met klem op de alarmerende gevolgen van de economische crisis 
voor de situatie waarin jongeren zich bevinden; verzoekt de lidstaten geen grote 
bezuinigingen door te voeren op belangrijke gebieden als onderwijs, onderzoek en 
innovatie, omdat dergelijke bezuinigingen, in combinatie met de andere negatieve 
gevolgen van de economische en financiële crisis, een serieuze hinderpaal vormen voor de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en toekomstige investeringsstrategieën ten behoeve 
van jongeren verhinderen;

4. constateert dat de arbeidsmarkt gekenmerkt wordt door het verdwijnen en ontstaan van 
banen in verschillende sectoren van de economie en dat elk jaar 15% van de bestaande 
banen verdwijnt, terwijl er evenveel nieuwe worden gecreëerd; beseft derhalve dat er een 
globale aanpak nodig is om, als onderdeel van een werkelijk doeltreffend 
werkgelegenheidsbeleid, te anticiperen op die veranderingen; acht het van essentieel 
belang dat een kwalificatiebeleid uit te stippelen dat daadwerkelijk bevorderlijk is voor de 
inspanningen op het gebied van permanente scholing dankzij het feit dat omscholing van 
hoge kwaliteit en voortgezette aanpassing van de vaardigheden aan de behoeften van het 
bedrijfsleven en van de economie in alle regio’s worden gefaciliteerd; benadrukt in dit 
verband hoe belangrijk het is de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten en 
wijst met klem op de onbalans tussen de onderwezen vaardigheden en de banen van 
vandaag en op het belang van maatregelen om werklozen te beschermen en te steunen 
terwijl zij naar nieuwe kansen zoeken; is van mening dat de genomen maatregelen nauw
met elkaar moeten samenhangen om de productiviteit en de private en publieke 
investeringen te helpen stimuleren in sectoren met een hoog groeipotentieel en om verdere 
tekorten aan arbeidskrachten op gebieden waar al een deficit bestaat te voorkomen;

5. spoort de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten aan een doeltreffender 
onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid te voeren dat drie fundamentele kenmerken heeft:

– een vooruitziende aanpak, zodat beter wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding daar beter op inspelen;

– een belangrijkere rol voor alle relevante publieke en private spelers, zoals 
leerkrachten, ouders, studenten, bedrijven, scholen en jeugdorganisaties, met inbegrip 
van ngo's;

– een regionale aanpak die mechanismen oplevert om problemen beter te onderkennen, 
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voor een efficiëntere besluitvorming te zorgen en de opleidingsbehoeften beter in kaart 
te brengen, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen;

is van mening dat rekening moet worden gehouden met specifieke territoriale kenmerken 
om vast te kunnen stellen waar banenkansen liggen, met name in innoverende sectoren, 
zoals het groene segment en sociale ondernemingen, in het kader van geïntegreerde 
territoriale ontwikkelingsstrategieën;

6. verzoekt om gezamenlijke actie van de structuurfondsen, met name de instrumenten van 
het cohesiebeleid (ESF en EFRO) om investeringen ten behoeve van groei en 
werkgelegenheid te stimuleren en met spoed een uitweg te vinden uit deze zorgwekkende 
situatie; wijst erop dat het midden- en kleinbedrijf de drijvende kracht achter Europa is, de 
hoeksteen van de werkgelegenheid vormt en de belangrijkste factor is om uit de crisis te 
geraken; acht het dan ook noodzakelijk dat kmo's betere toegang krijgen tot financiering 
en tot de bedrijfsomgeving waarin zij werkzaam zijn; moedigt de Europese 
Investeringsbank aan in werkgelegenheid voor jongeren te investeren en daarbij te 
rekenen op de secundaire voordelen die dat oplevert, mits zij in de eerste plaats leningen 
verstrekt aan kmo’s; verzoekt om speciale aandacht voor alle regio’s waar de 
jeugdwerkloosheid het nijpendst is en benadrukt dat de Europese structuur- en 
investeringsfondsen het bedrijfsleven, en met name de kmo’s, kunnen helpen om jongeren 
in dienst te nemen en de jeugdwerkloosheid terug te dringen, en ook om de maatregelen te 
nemen die nodig zijn voor de arbeidsmarkt, zoals onderwijs en opleiding om werknemers 
te steunen die naar de plaatselijke arbeidsmarkten overstappen wanneer zij nieuwe 
vaardigheden en banen verwerven (met inbegrip van "groene" banen, banen die nodig zijn 
als gevolg van demografische trends, nieuwe technologieën, en de banendiversificatie in 
plattelandsgebieden); verzoekt de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten 
geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën op te zetten, met opleidings- en 
werkgelegenheidscomponenten, te beginnen met maatregelen om vroegtijdige 
schoolverlating te voorkomen, en voor werkgelegenheidsparcoursen voor jongeren te 
zorgen;

7. is ingenomen met de maatregelen van de Commissie ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, die naast het "EU-Initiatief voor de jeugdwerkgelegenheid" en vooral 
de "Jongerengarantie" en in de lijn van de Europa 2020-strategie oplossingen proberen aan 
te reiken om het scheppen van fatsoenlijke, hoogwaardige en duurzame banen en gelijke 
kansen voor jongeren te bevorderen, sociale inclusie te bevorderen. onzekere banen en 
armoederisico terug te dringen, jongeren een gevoel van waardigheid en een onafhankelijk 
leven te geven, en braindrain te bestrijden; is van mening dat dergelijke maatregelen ook 
de bestaande mobiliteitsprogramma's moeten stimuleren en versterken, moeten zorgen 
voor betere erkenning van vaardigheden en kwalificaties binnen de EU, en meer 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking moeten aanmoedigen, terwijl de 
bestaande administratieve obstakels en de belemmeringen voor praktijkopleidingsplaatsen 
en stages worden geslecht, zodat de geografische onbalans tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt beter wordt bestreden, als onderdeel van een routekaart voor de toekomst 
van een economische en monetaire unie met meer economische, sociale en territoriale 
samenhang; verzoekt de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten de 
maatregelen in het kader van de Jongerengarantie met spoed ten uitvoer te leggen en de 
uitwisseling van succesvolle modellen die geleid hebben tot positieve ontwikkelingen op 
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het gebied van de jeugdwerkgelegenheid, met name voor de "NEET"-groep, te promoten; 
constateert echter dat er onvoldoende middelen zijn uitgetrokken voor de bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid en benadrukt dat de voorgestelde financiering van 6 miljard euro 
voor het EU-Initiatief voor de jeugdwerkgelegenheid voor 2014-2020 niet volstaat om 
enige impact van betekenis te kunnen hebben op de situatie van jongeren.
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