
 

AD\1093253NL.doc  PE575.287v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
 

2015/2324(INI) 

2.5.2016 

ADVIES 

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

aan de Commissie regionale ontwikkeling 

inzake een EU-strategie voor het Alpengebied 

(2015/2324(INI)) 

Rapporteur voor advies: Jérôme Lavrilleux 

 



 

PE575.287v02-00 2/7 AD\1093253NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1093253NL.doc 3/7 PE575.287v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. gezien de mededeling van de Commissie betreffende een strategie van de Europese 

Unie voor het Alpengebied (COM(2015) 366) en het bijbehorende actieplan, 

B. overwegende dat het Alpengebied tot de meest dynamische, innovatieve, productieve 

en concurrerende regio's in Europa behoort, wordt gekenmerkt door belangrijke 

industriële zones en veel kenniscentra, en beschikt over unieke geografische, 

natuurlijke en economische kenmerken, waaronder lokale producten en elementen van 

historisch, landschappelijk en cultureel belang; 

C. overwegende dat de idee achter een macroregionale strategie is dat er behoefte is aan 

betere samenwerking en coördinatie op bepaalde grensoverschrijdende terreinen om 

gemeenschappelijke uitdagingen efficiënter en doeltreffender aan te kunnen gaan dan 

met afzonderlijke maatregelen mogelijk zou zijn, en dat problemen in relatief kleine 

groepen landen en regio's worden opgelost, wat de saamhorigheid tussen burgers 

binnen de Europese Unie in de hand zal werken; 

D. overwegende dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse gebieden die 

kenmerkend zijn voor de Alpenregio, zoals bergachtige regio's, de Voor-Alpen, 

plattelandsgebieden en de stedelijke gebieden; 

E. overwegende dat er specifieke oplossingen nodig zijn voor de diverse uitdagingen 

waarmee het Alpengebied geconfronteerd wordt, zoals  globalisering, negatieve 

demografische trends, met lage geboortecijfers en een verouderende bevolking, lage 

bevolkingsdichtheid, "brain drain", nieuwe migratietendensen, de economische crisis 

en economische en demografische verschillen, klimaatverandering, het risico van 

grote natuurrampen, energievraagstukken, seizoensgebonden banen en inkomens en de 

noodzaak meerdere banen te hebben, afvalbeperking en duurzaam 

hulpbronnengebruik; 

F. overwegende dat demografische veranderingen, die voornamelijk worden gekenmerkt 

door de vergrijzing van de bevolking, lage geboortecijfers, emigratie en een geringe 

bevolkingsdichtheid in de berggebieden, het Alpengebied voor een enorme uitdaging 

stellen en gevolgen hebben voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de 

investeringen en de openbare dienstverlening; 

G. overwegende dat geleidelijk opgebouwde verbondenheid tussen de generaties, bredere 

familiebanden en familiebedrijven  in het Alpengebied van grote maatschappelijke 

betekenis zijn; 

H. overwegende dat de lage bevolkingsdichtheid onder andere samenhangt met de 

schaarste aan basisdiensten voor de bevolking; overwegende dat berggebieden 

achtergesteld zijn op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en 

gezondheidszorg; 
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I. overwegende dat de toekomstige ontwikkeling van het Alpengebied geassocieerd is 

met plattelandsgebieden, plattelandsontwikkeling, de "toekomst van het dorp" en de 

landbouw; 

J. overwegende dat het grondrecht van vrij personenverkeer vooral in grensregio's een 

eerste vereiste is voor het halen van de doelstellingen inzake economische, sociale, 

territoriale en ecologische cohesie, voor sterke en duurzame ontwikkeling en dito 

concurrentievermogen en voor gelijke toegang tot werk; 

K. overwegende dat bewoners van de gebieden aan de voet van gebergten tot de armste 

van het berggebied behoren en dat de kans op werkloosheid en dus op ontvolking daar 

groot is omdat de traditionele industriële productie verplaatst wordt naar en 

geconcentreerd wordt in de stedelijke gebieden; 

L. overwegende dat voor de strategie voor het Alpengebied het voorbeeld moet worden 

gevolgd van de reeds bestaande macroregionale strategieën voor de Oostzeeregio, het 

Donaubekken en de Adriatisch-Ionische regio; 

M. overwegende dat berggebieden, en vooral de meest afgelegen gebieden, vaak kampen 

met lagere onderwijsprestaties, een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten, een 

geringer aanbod van openbare diensten en beperkte beschikbaarheid van 

breedbandinternet; overwegende dat meer toegankelijke gebieden in het algemeen 

kunnen rekenen op een vitalere economie en meer investeringen aantrekken; 

N. overwegende dat de strategie voor het Alpengebied prioritair betrekking moet hebben 

op de terreinen waar zij werkelijke meerwaarde en meer regionale convergentie kan 

opleveren; 

O. overwegende dat financiële middelen gericht moeten zijn op de specifieke behoeften 

van berggebieden; 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over het Alpengebied en het 

bijbehorende actieplan, maar benadrukt dat de sociale dimensie verder versterkt moet 

worden om een groeimodel na te streven waarmee duurzame groei, sociale inclusie en 

sociale bescherming voor iedereen, vooral in de grensstreken, kan worden 

gewaarborgd; benadrukt dat het van belang is de aanleg van sociale infrastructuur aan 

te moedigen en sociale investeringen te bevorderen; 

2. benadrukt dat het van belang is het economisch potentieel van de strategische sectoren 

(land- en bosbouw, duurzaam en generatievriendelijk toerisme, duurzame energie, bio-

economie, bioproducten, gezondheidszorg, hightech) te vergroten en veel steun te 

verlenen aan kmo's, met inbegrip van familiebedrijven binnen die categorie, in 

samenwerking met onderzoekscentra met het oog op de totstandbrenging van 

interregionale netwerken en contacten; benadrukt dat het noodzakelijk is de lokale 

productie te bevorderen en nieuwe investeringen te stimuleren, onder meer door de 

toegang tot krediet te vergemakkelijken voor jonge ondernemers en voor het scheppen 

van duurzame banen die stroken met de IAO-Agenda voor waardig werk en waarbij 

het recht van collectieve onderhandelingen en eventueel bestaande collectieve 

overeenkomsten geëerbiedigd worden; 
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3. wijst nadrukkelijk op de betekenis van grensoverschrijdende en andere vormen van 

regionale identiteit; 

4. benadrukt dat er behoefte is aan hoogwaardige, voor iedereen toegankelijke en 

betaalbare openbare diensten, vooral op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, 

maatschappelijke dienstverlening en mobiliteit; onderstreept dat er infrastructuur en 

technologie moeten worden ontwikkeld om de beschikbaarheid van duurzame 

diensten op maat voor de bewoners van het Alpengebied te waarborgen; roept de 

lidstaten in kwestie op meer rekening te houden met de behoeften van mensen die in 

de meest perifere gebieden wonen; 

5. benadrukt dat er doeltreffende instrumenten moeten worden ingezet, waaronder 

adequate inspecties en controles, om fatsoenlijke werk- en leefomstandigheden van 

seizoenarbeiders in het Alpengebied te garanderen en erop toe te zien dat er geen 

misbruik wordt gemaakt van seizoenarbeid; benadrukt dat de eerbiediging van 

arbeidsrechten, arbeidsnormen en hoogwaardige werkomstandigheden in het algemeen 

moet worden gewaarborgd; 

6. benadrukt dat de flexibiliteit van werknemers moet worden vergroot door middel van 

omscholing, levenslang leren en meertaligheid en dat plannen moeten worden 

goedgekeurd om goede werkomstandigheden, sociale zekerheid, gendergelijkheid en 

toegankelijkheid voor mensen met een beperking te bevorderen; 

7. benadrukt dat er een innovatie- en onderzoeksvriendelijk klimaat moet worden 

geschapen door middel van strategieën voor slimme specialisatie en een sterkere band 

tussen wat de regio aan extra's te bieden heeft en haar belangen, en benadrukt dat er 

regionale clusters moeten worden gevormd om duurzame netwerken tot stand te 

brengen tussen onderzoek, wetenschap en economie; benadrukt dat een hoog niveau 

van sociaal welzijn, gekwalificeerd en goed opgeleid personeel, innovatieve bedrijven 

en unieke geografische kenmerken concurrentievoordelen opleveren voor het 

Alpengebied; 

8. herinnert eraan dat het relevant is pluriforme opleidingen en op een duurzame 

arbeidsmarkt en de strategische, toekomstgerichte sectoren daarvan afgestemde 

opleidingen te bevorderen, met name door middel van specifieke opleidingscentra en 

een meertalig regionaal online banencentrum; is van mening dat de nadruk moet 

worden gelegd op stages van goede kwaliteit die moeten aansluiten bij de behoeften 

van de arbeidsmarkt; 

9. onderstreept dat duurzaam toerisme, lokale productie en efficiënte 

openbaarvervoerstelsels kunnen helpen om de ontvolking aan te pakken en banen in 

de regio veilig te stellen; 

10. benadrukt dat opleidingscentra met elkaar concurreren en daarom alleen specifieke 

steun mogen ontvangen als zij kunnen aantonen dat dit om kwalitatieve en 

economische redenen absoluut noodzakelijk is; 

11. roept op tot duurzamere en efficiëntere vervoersverbindingen binnen de regio en 

tussen de regio en de rest van Europa en tot bevordering van het intermodale karakter 

van die verbindingen, omwille van de ontwikkeling van de regio en het welzijn van 
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haar inwoners; onderstreept dat er draagvlak moet zijn voor gecoördineerd 

transnationaal beleid en nieuwe benaderingen van gedeelde verantwoordelijkheid en 

faire samenwerking tussen gebieden, zoals verticale banden tussen grote steden en 

plattelands-, berg- en toeristische gebieden; 

12. benadrukt dat het belangrijk is personen die ver van de grote stedelijke centra wonen 

toegang te garanderen tot breedbandinternet en daarmee tot digitale en online diensten, 

telewerken en andere mogelijkheden, zodat zij toegang krijgen tot op internet 

aangekondigde vacatures, waaronder de vacatures die op het Eures-webportaal 

gepubliceerd worden, maar ook tot de talrijke andere onlinediensten die het dagelijkse 

leven vergemakkelijken, het creëren van banen in de hand werken, de 

arbeidsproductiviteit en de inkomens verhogen, de digitale kloof helpen overbruggen 

en de maatschappelijke en economische inclusie van iedereen bevorderen; benadrukt 

dat scholen, universiteiten en onderzoekscentra meer met elkaar in contact gebracht 

moeten worden, en dat e-learningprogramma's, innovatie, clustervorming op basis van 

regionale expertise en regionale bedrijven bevorderd moeten worden, evenals de brede 

ontwikkeling van "digitale dorpen en regio's" als toekomstbestendige, leefbare en 

gezinsvriendelijke leefomgevingen; 

13. benadrukt de sociale dimensie van een gemeenschappelijke Alpenstrategie en pleit 

voor innovatieve samenwerking, bijvoorbeeld om de demografische ontwikkeling te 

stimuleren door middel van samenwerkingsmaatregelen om veilige en alomvattende 

verloskundige zorg in rurale delen van de Alpen op te zetten; 

14. herinnert eraan dat het beginsel van universele toegang tot openbare diensten moet 

worden gegarandeerd in alle gebieden van de EU en legt er in dit verband de nadruk 

op dat de lidstaten en de regio's alternatieve en innovatieve oplossingen voor 

berggebieden moeten aanmoedigen, zo nodig met inbegrip van pasklare, op lokale en 

regionale behoeften toegesneden oplossingen; 

15. benadrukt dat er productiemodellen moeten worden bevorderd die gebaseerd zijn op 

een op circulaire economie steunende aanpak, dat energie-efficiëntie en de 

totstandbrenging van "groene infrastructuur" moeten worden ondersteund met het oog 

op het behoud van de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, en dat er nieuwe 

mogelijkheden moeten worden geboden voor toerisme en het scheppen van kwalitatief 

hoogwaardige banen; 

16. verzoekt de Commissie dringend om op horizontaal en verticaal niveau 

gendermainstreamingsmaatregelen te nemen voor elk beleidsgebied en om 

mainstreamingsmaatregelen te financieren die specifiek bestemd zijn voor vrouwen 

vallen die in berggebieden wonen om eventuele onevenwichtige verhoudingen gelijk 

te trekken; 

17. wijst op de sociale, culturele en economische dimensie van Alpentradities en -

gebruiken, die ook over de grenzen heen in al hun verscheidenheid moeten worden 

bevorderd en ondersteund; 

18. pleit voor rechtstreekse betrokkenheid van regio's, gemeenten en burgers bij alle 

initiatieven in het kader van de EU-Alpenstrategie, omdat dat doorslaggevend is voor 

het welslagen ervan. 
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