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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, at en kvalificeret arbejdsstyrke er af afgørende betydning for 
udviklingen af en konkurrencedygtig, bæredygtig og innovativ økonomi;

2. støtter en mere effektiv anvendelse af finansielle ressourcer til udvikling af nye 
kompetencer og skabelse af nye job, herunder i den spirende grønne økonomi; mener, at 
dette i første omgang vedrører Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), programmet for livslang læring og Progress-programmet;

3. 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, fastlægge klare og målbare 
mål og etablere investeringskontrakter for udvikling og partnerskab mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne;

4. støtter politikker, der har til formål at fremme jobskabelsen, idet der tages hensyn til 
behovene hos de små og mellemstore virksomheder, som står for to tredjedele af alle job i 
den private sektor; 

5. mener, at det er vigtigt at indføre 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;

6. understreger, at udvekslingen af erfaringer og netværkssamarbejde mellem videregående 
uddannelsesinstitutioner og forsknings- og erhvervscentre spiller en vigtig rolle med 
henblik på at øge kvalifikationsniveauet og tilpasse dem behovene på arbejdsmarkedet;  

7. påpeger, at hovedansvaret for at nå målene i dagsordenen for nye kvalifikationer og job 
ligger hos medlemsstaterne; mener, at Kommissionen derfor nødvendigvis skal sikre, at 
hver enkelt medlemsstat tager ansvaret for at nå dagsordenens mål;

8. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at fjerne 
administrative og juridiske hindringer for at øge arbejdskraftens mobilitet, både med 
hensyn til anerkendelse af kvalifikationer og overførsel af supplerende 
pensionsrettigheder.


