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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for Alperegionen 

(COM(2015)0366) og den ledsagende handlingsplan; 

B. der henviser til, at Alperegionen er et af de mest dynamiske, innovative, produktive og 

konkurrencedygtige områder i Europa, er kendetegnet ved relevante industriområder og 

mange ekspertisecentre og har en enestående geografi, natur og økonomi, herunder lokale 

produkter og elementer af historisk betydning, landskab og kultur; 

C. der henviser til, at ideen om en makroregional strategi er affødt af behovet for bedre 

samarbejde og koordinering i visse grænseoverskridende områder med henblik på at løse 

fælles udfordringer på en mere effektiv måde, end hvad enkelte aktører kan opnå hver for 

sig, samt ambitionen om at fremme problemløsning inden for en relativ lille gruppe lande 

og regioner for i praksis at lette en stærkere samhørighed blandt borgere i Den Europæiske 

Union; 

D. der henviser til, at der er betydelige forskelle mellem de forskellige områder, som er 

karakteristiske for Alperegionen, f.eks. bjergområderne, Alpeforlandet, landdistrikterne og 

byområderne; 

E. der henviser til, at der er behov for specifikke reaktioner med henblik på at imødegå de 

forskellige udfordringer, som Alperegionen står over for, såsom globalisering, negative 

demografiske tendenser, herunder lave fødselstal og en aldrende befolkning, lav 

befolkningstæthed, "hjerneflugt", nye migrationstendenser, den økonomiske krise og 

økonomiske og demografiske forskelle, klimaændringer, risikoen for større 

naturkatastrofer, energiudfordringen, sæsonmæssige udsving inden for beskæftigelse og 

indkomst og behovet for at påtage sig flere jobs, affaldsreduktion og behovet for at sikre 

en bæredygtig anvendelse af ressourcerne; 

F. der henviser til, at demografiske ændringer – som navnlig er kendetegnet ved en aldrende 

befolkning, lave fødselstal og udvandring samt lav befolkningstæthed i bjergområderne – 

udgør store udfordringer for Alperegionen og har en indvirkning på udviklingen på 

arbejdsmarkedet, investeringer og levering af offentlige tjenesteydelser; 

G. der henviser til, at en gradvis etableret samhørighed mellem generationerne, udvidede 

familiebånd og familievirksomheder er af stor samfundsmæssig betydning i Alperegionen; 

H. der henviser til, at lav befolkningstæthed bl.a. er forbundet med knaphed på basale 

tjenester til befolkningen; der henviser til, at bjergområder er dårligt stillede for så vidt 

angår levering af sociale tjenesteydelser og sundhedspleje; 

I. der henviser til, at den fremtidige udvikling i Alperegionen er forbundet med 

landdistrikterne, udvikling af landdistrikterne, "landsbyernes fremtid" og landbrug; 
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J. der henviser til, at den grundlæggende ret til fri bevægelighed for personer er en 

forudsætning, navnlig i grænseområder, for at nå målene om økonomisk, social, territorial 

og miljømæssig samhørighed, for at opnå en stærk og holdbar udvikling og 

konkurrenceevne og for at muliggøre lige adgang til beskæftigelse; 

K. der henviser til, at befolkningerne i nærheden af bjerge er blandt de fattigste i 

bjergområdet og er i høj risiko for at blive arbejdsløse, hvilket fører til affolkning, 

eftersom den traditionelle industriproduktion flyttes til og koncentreres i byområderne; 

L. der henviser til, at strategien for Alperegionen bør være inspireret af de vellykkede 

makroregionale strategier, som allerede gælder for Østersøområdet, Donauområdet og 

området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav; 

M. der henviser til, at bjergområder, navnlig de mest fjerntliggende regioner, ofte lider under 

et lavere uddannelsesniveau, mangel på kvalificeret arbejdskraft, længere afstande mellem 

de offentlige tjenester og ringe adgang til bredbånd; der henviser til, at mere tilgængelige 

områder generelt kan regne med en mere livskraftig økonomi og tiltrække flere 

investeringer; 

N. der henviser til, at strategien for Alperegionen bør prioritere områder, hvor den vil tilføre 

en reel merværdi og større regional konvergens; 

O. der henviser til, at de økonomiske ressourcer bør være rettet mod bjergområdernes 

specifikke behov; 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om Alperegionen og den ledsagende 

handlingsplan, men understreger behovet for yderligere at styrke den sociale dimension 

med henblik på at sikre, at der udvikles en vækstmodel, som kan sikre bæredygtig vækst, 

social inklusion og social beskyttelse for alle, navnlig i grænseområderne; fastholder 

betydningen af at opmuntre til etablering af sociale infrastrukturer og fremme sociale 

investeringer; 

2. understreger betydningen af at øge det økonomiske potentiale i de strategiske sektorer 

landbrug, skovbrug, bæredygtig og generationsvenlig turisme, bæredygtig energi, 

bioøkonomi, økologiske produkter, sundhed og avanceret teknologi og samtidig yde en 

stærk støtte til SMV'er, herunder familievirksomheder inden for denne kategori, og 

fremme socialt iværksætteri i samarbejde med forskningscentre for at skabe netværk og 

forbindelser mellem regioner; understreger behovet for at fremme lokale produktioner og 

nye investeringer, f.eks. ved at lette adgangen til kredit for unge iværksættere og for 

foranstaltninger, der skaber varige job under overholdelse af ILO's dagsorden for 

anstændigt arbejde, som vil respektere kollektive overenskomstforhandlinger og 

kollektive overenskomster, hvis de findes; 

3. understreger betydningen af grænseoverskridende og andre former for regional identitet; 

4. understreger behovet for at gøre offentlige tjenester af høj kvalitet tilgængelige og 

økonomisk overkommelige for alle, navnlig med hensyn til uddannelse, sundhedspleje, 

sociale tjenester og mobilitet; understreger behovet for at udvikle infrastrukturer og 

teknologier, der sikrer tilgængeligheden af bæredygtige tjenester, som er skræddersyet til 

de personer, der bor i Alperegionen; opfordrer de berørte medlemsstater til at tage bedre 
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hensyn til behovene hos de personer, der bor i de mest perifere områder; 

5. understreger behovet for at etablere effektive instrumenter, herunder tilstrækkelige 

inspektioner og kontroller, med henblik på at sikre anstændige arbejds- og levevilkår for 

sæsonarbejdere i Alperegionen og sikre, at sæsonarbejde ikke misbruges; understreger 

behovet for at sikre respekten for arbejdstagerrettigheder, arbejdsnormer og 

arbejdsforhold af høj kvalitet generelt; 

6. understreger behovet for at øge arbejdsstyrkens tilpasningsevne via omskoling, livslang 

læring og flersprogethed og fremme planer om at styrke gode arbejdsvilkår, social sikring, 

ligestilling mellem kønnene og tilgængelighed for personer med handicap; 

7. understreger, at det er nødvendigt at skabe et miljø, der fremmer innovation og forskning 

gennem strategier for intelligent specialisering, og styrkede forbindelser mellem de 

kompletterende aktiver i Alperegionen og dens interesser, og understreger behovet for 

regional klyngedannelse for at sikre et bæredygtigt forsknings-, videnskabs- og 

økonominetværk; understreger, at en høj grad af social velfærd, en kvalificeret og 

uddannet arbejdsstyrke, innovative virksomheder og unikke geografiske forhold er 

konkurrencefordele for Alperegionen; 

8. mener, at forskellige uddannelser og erhvervsuddannelser, der stemmer overens med et 

bæredygtigt arbejdsmarked og dets strategiske og fremtidsorienterede sektorer, bør 

fremmes, navnlig ved hjælp af specifikke uddannelsescentre og et flersproget regionalt 

online-center for beskæftigelse; mener, at lærlingeuddannelser af høj kvalitet bør være 

rettet mod og stilles til rådighed i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov; 

9. understreger, at bæredygtig turisme, lokale produktioner og effektive offentlige 

transportsystemer kan bidrage til at imødegå affolkning og sikre job i regionen; 

10. påpeger, at uddannelsescentrene er i konkurrence med hinanden og derfor kun bør 

modtage særlig bistand, hvis det kan påvises, at denne bistand er absolut nødvendig af 

kvalitative og økonomiske årsager; 

11. opfordrer til at styrke transportforbindelsernes bæredygtighed og effektivitet internt i 

regionen og med resten af Europa og fremme forbindelsernes intermodalitet med henblik 

på at udvikle regionen og forbedre indbyggernes velfærd; understreger betydningen af at 

støtte koordinerede tværnationale politikker og nye tilgange med hensyn til fælles ansvar 

og et ligeværdigt samarbejde mellem områderne, f.eks. vertikale forbindelser mellem 

storbyer og landdistrikter, bjergområder og turistområder; 

12. fremhæver betydningen af at sikre adgang til højhastighedsinternetforbindelser og 

derigennem til digitale tjenester og onlinetjenester og telearbejde og andre muligheder for 

personer, der bor i områder fjernt fra store bycentre, med henblik på at give dem adgang 

til opslag om ledige stillinger, som offentliggøres på internettet, herunder dem, der 

offentliggøres på Eures' webportal, og ligeledes til mange andre onlinetjenester, der gør 

hverdagen lettere, fremmer jobskabelse, øger arbejdsproduktiviteten og indtægter, 

bidrager til at overvinde den digitale kløft og fremmer den sociale og økonomiske 

integration af alle; fremhæver behovet for bedre at forbinde skoler, universiteter og 

forskningscentre og fremme e-læringsprogrammer, innovation og udvikling af klynger 

baseret på regional ekspertise og regionale selskaber samt en omfattende udvikling af 
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"digitale landsbyer og regioner", der sikrer bæredygtige, beboelige og familievenlige 

miljøer; 

13. understreger den sociale dimension af en fælles strategi for Alperegionen og opfordrer til 

et innovativt samarbejde, f.eks. med hensyn til at fremme demografisk udvikling gennem 

samarbejdsforanstaltninger for at tilvejebringe sikre og omfattende barselsplejefaciliteter i 

Alperegionens landdistrikter; 

14. minder om, at princippet om universel adgang til offentlige ydelser skal garanteres i alle 

EU's territorier, og understreger i denne henseende, at det er nødvendigt, at 

medlemsstaterne og regionerne fremmer alternative og innovative løsninger for 

bjergområder, herunder, hvis det er nødvendigt, skræddersyede løsninger, der er tilpasset 

de lokale og regionale behov; 

15. understreger behovet for at fremme produktionsmodeller baseret på en cirkulær økonomi, 

støtte energieffektivitet og skabelsen af "grønne infrastrukturer" for at bevare 

biodiversiteten og naturressourcerne og tilvejebringe nye muligheder for turisme og 

skabelse af job af høj kvalitet; 

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger til integration af 

ligestillingsaspektet på horisontalt og vertikalt plan inden for alle politikområder og til at 

finansiere foranstaltninger til integration af ligestillingsaspektet, der specifikt er rettet mod 

kvinder, som bor i bjergområder, med henblik på at imødegå eventuelle ubalancer; 

17. understreger den sociale, kulturelle og økonomiske dimension af Alperegionens 

forskellige traditioner og skikke, som bør fremmes og opretholdes i deres mangfoldighed 

og ligeledes på tværs af grænserne; 

18. opfordrer til en direkte inddragelse af regioner, kommuner og enkeltpersoner i alle 

initiativer under EU's strategi for Alperegionen, idet de er af afgørende betydning for en 

vellykket gennemførelse heraf. 
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