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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 minska de regionala skillnaderna och skapa ett 
samhälle med full sysselsättning. Parlamentet understryker att EU genom strukturfonderna
kan uppmuntra regionerna att ta initiativ till att skapa hållbara arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet är medvetet om att regionala och lokala organ spelar en viktig roll när 
det gäller ungdomars utbildning, som är grundläggande för att ungdomarna ska kunna 
skaffa sig ytterligare kompetens. Parlamentet klargör att ansvaret för ramarna för 
utbildning och vidareutbildning i många stater ligger på regional nivå och uppmuntrar 
därför regionerna att använda strukturfonderna för att skapa hållbara arbetstillfällen inom 
områdena kollektivtrafik, rörlighet i städer och utbildning.

3. 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. Parlamentet uppmuntrar 
därför regionerna att använda medel från strukturfonderna till infrastrukturåtgärder.

4. Europaparlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna samt 
kommissionen att i enlighet med den allmänna förordningen (1083/2006) 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 företag 
som kan komma att flytta arbetstillfällen inte får stöd utan granskning.

5. 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.


