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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 het tot stand brengen van een 
samenleving met volledige werkgelegenheid; benadrukt dat de Europese structuurfondsen 
de regio’s kunnen aanmoedigen initiatieven te nemen voor het scheppen van nieuwe 
duurzame arbeidsplaatsen;

2. erkent de belangrijke rol van lagere overheden bij het opleiden van jonge mensen, 
waardoor de basis wordt gelegd voor het verwerven van verdere vaardigheden; merkt op 
dat het scheppen van randvoorwaarden voor onderwijs en opleiding in veel landen een 
regionale verantwoordelijkheid is; moedigt de regio’s daarom aan de structuurfondsen te 
gebruiken om duurzame arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van regionaal openbaar 
vervoer, stedelijke mobiliteit en onderwijs;

3. benadrukt in overeenstemming met de Verdragen het belang van geografische mobiliteit 
van werknemers; erkent dat een verbetering van de mobiliteit door goede regionale
vervoerssystemen de toegang tot banen vergroot; moedigt de regio’s daarom aan middelen 
uit de structuurfondsen voor infrastructurele maatregelen aan te wenden;

4. verzoekt de verantwoordelijke instanties in de lidstaten alsmede de Commissie beter toe te 
zien op de duurzaamheid van medegefinancierde maatregelen, zoals in de algemene 
verordening (1083/2006) is bepaald; herinnert de verantwoordelijke instanties eraan dat 
gelden uit de structuurfondsen bedoeld zijn voor langetermijnprojecten en dat ervoor moet 
worden gewaakt zonder toetsing bedrijven te steunen die mogelijkerwijs banen naar elders 
verplaatsen;

5. spreekt opnieuw haar 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.


