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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 verontrustend hoge jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme verschillen 
tussen de lidstaten, waar de jeugdwerkloosheidscijfers variëren van minder dan 15% tot 
meer dan 55%, alsook op het hoge aantal jongeren (14 miljoen tussen 15 en 30 jaar) 
zonder scholing, werk of stage (NEET-not in education, employment or training), 
waarmee het Europese project als zodanig in het gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie van de regio's van de EU als bedoeld i artikel 
174 VWEU;

2. benadrukt dat stimulering van de economische activiteit een eerste voorwaarde is voor het 
scheppen van duurzame en langdurige werkgelegenheid en dat de huidige situatie toe te 
schrijven is aan structurele problemen die het gevolg zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten komen die beter geworteld zijn in de regio's, 
die de uitvoering van efficiëntere strategieën voor de overgang naar het beroepsleven (met 
een nauwe koppeling tussen school en werk) en de totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

3. is van mening dat het, gezien de verwachting dat elk jaar 15% van de banen verdwijnen en 
er evenveel nieuwe worden geschapen, noodzakelijk is de veranderingen volledig en 
proactief in kaart te brengen om een werkelijk efficiënt werkgelegenheidsbeleid te kunnen 
voeren; is van mening dat er een kwalificatiebeleid moet worden gevoerd dat de initiële en 
voortgezette aanpassing van de vaardigheden aan de behoeften van het bedrijfsleven en 
van de economie in alle regio's van de EU bevordert;

4. spoort de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten aan tot het voeren van 
doeltreffender onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid 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; meer engagement van 
alle betrokken actoren; en een regionale benadering die doeltreffender mechanismen 
oplevert voor het verwerven van inzicht in de problemen en de mogelijke oplossingen en 
het verkrijgen van een duidelijker beeld van de kwalificatievereisten;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de structuurfondsen, met name de instrumenten van 
het cohesiebeleid (ESF en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van dit probleem;

6. is verheugd over de aankondiging van de Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen dat, na het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid" en vooral de "Jongerengarantie", in de lijn van de Europa 2020-
strategie oplossingen zal voorstellen voor het scheppen van duurzame banen, het 
verminderen van de precariteit, het versterken van de programma's voor meer mobiliteit 
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binnen de EU en het bevorderen van de regionale samenwerking, als onderdeel van een 
stappenplan voor de toekomst van de economische en monetaire unie met meer 
economische, sociale en territoriale samenhang.


