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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, idet den bidrager til at udjævne regionale 
forskelle og skabe et samfund med fuld beskæftigelse; understreger, at de europæiske 
strukturfonde kan tilskynde regionerne til at tage initiativer til nye, bæredygtige 
arbejdspladser;

2. anerkender den vigtige rolle, som de lokale og regionale myndigheder har i forbindelse 
med ungdomsuddannelserne, som er grundlaget for at opnå yderligere kompetencer; 
henviser til, at rammebetingelserne for uddannelse og videreuddannelse i mange lande er 
regionalt kompetenceområde; tilskynder derfor regionerne til at bruge strukturfondene til 
at skabe bæredygtige job inden for områder som offentlig transport, mobilitet i byerne og 
uddannelse;

3. understreger i overensstemmelse med traktaterne betydningen af arbejdstagernes 
geografiske mobilitet; anerkender, at en forbedring af mobiliteten ved hjælp af en god 
offentlig transport øger adgangen til jobmuligheder; tilskynder derfor regionerne til at 
benytte midler fra strukturfondene til infrastrukturforanstaltninger;

4. opfordrer medlemsstaternes ansvarlige organer og Kommissionen til i højere grad at sikre, 
at de medfinansierede foranstaltninger er bæredygtige, som det er fastsat i den generelle 
forordning (1083/2006); opfordrer de kompetente organer til, at beløb fra strukturfondene 
bør være bundet i længere tid, og at der ikke ydes støtte til virksomheder, uden at det
undersøges, om de muligvis vil udflytte arbejdspladser;

5. gentager sin støtte til pilotinitiativet "Erasmus for lokale og regionale folkevalgte", som 
kan bistå kommuner og regioner ved udvekslingen af bedste praksis-modeller og desuden 
kan have en multiplikatoreffekt på arbejdsmarkedspolitikkens område.


