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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. bemærker, at en udvidelse af grundlaget for økonomisk aktivitet, et højere 
beskæftigelsesniveau og en reduceret arbejdsløshed er afgørende for fremme af en 
bæredygtig økonomisk vækst og socialt integrerende samfund samt bekæmpelse af
fattigdom;

2. mener, at det i lyset af de seneste og kommende udvidelser af EU mere end nogen sinde 
er nødvendigt at tilvejebringe tilstrækkelige økonomiske ressourcer for at sikre den 
nødvendige grad af økonomisk og social samhørighed og dermed øge den reelle 
konvergens; beklager, at Det Europæiske Råd ikke har stillet tilstrækkelige økonomiske 
midler til rådighed til at føre en samhørighedspolitik; påpeger, at der, selv om 
problemerne er de samme som i tidligere finansieringsperioder, stadig er visse 
europæiske regioner, der ikke vil være omfattet af konvergensmålet; henstiller til 
medlemsstaterne at sikre en effektiv gennemførelse af samtlige programmer;

3. er af den faste overbevisning, at samhørighedspolitikken skal være en integrationspolitik, 
der modvirker social udstødelse og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og derfor 
målrettet skal bidrage til, at de mest sårbare og dårligt stillede samfundsgrupper (kvinder, 
unge, personer, der er gået tidligt ud af skolen, langtidsledige, ældre, handicappede, 
medlemmer af mindretal og indvandrere) kommer til at deltage på alle områder i 
samfundet, og navnlig i de økonomiske aktiviteter; mener, at samhørighedspolitikken og 
dens instrumenter suppleret med de lokale og regionale myndigheders initiativer især bør 
fokusere på områder med en underudviklet infrastruktur og høj arbejdsløshed og andre 
forhold, som er til skade for den økonomiske udvikling, samt på ovennævnte grupper; 
mener endvidere, at den bør anvendes til at øge disse gruppers beskæftigelsesegnethed, 
sociale integration og aktive medborgerskab; finder ligeledes, at der i støtten til 
ovennævnte grupper med henblik på at øge deres beskæftigelsesegnethed skal 
indarbejdes ledsage- og støtteforanstaltninger for at forebygge social udstødelse generelt;

4. er på bagggrund af erfaringerne fra Equal-programmet af den opfattelse, at uddannelse og 
validering af kompetencer fra udlandet, personlig rådgivning og sprogtræning bør støttes 
for at lette alle indvandreres, herunder også asylansøgeres, integration i samfundet;

5. finder det i særdeleshed nødvendigt, at der som led i samhørighedspolitikken tages 
hensyn til den kønsbestemte vold, og at denne politik bruges til at gøre ofre for 
mishandling bedre egnet til at blive integreret på arbejdsmarkedet;

6. mener, at samhørighedsmekanismerne bør fremme socialøkonomien og omfatte passende 
sociale tjenesteydelser, som ud over at fungere som kilde til beskæftigelse også bidrager 
til at forene fritid, familie- og arbejdsliv, hvilket især vil være til gavn for beskæftigelsen 
blandt kvinder og dermed bidrage til at overvinde social udstødelse ved hjælp af 
ledsagende støtteforanstaltninger; opfordrer medlemsstaterne til i deres strategiske 
referencerammer at medtage elementer, som fremmer fleksibilitet kombineret med 
sikkerhed for arbejdstagerne og reducerer segmenteringen af og kønsopdelingen på 
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arbejdsmarkedet under behørig hensyntagen til arbejdsmarkedets parter;

7. opfordrer Kommissionen til at inddrage repræsentanter for medlemsstaterne, regionerne 
og de lokale myndigheder samt arbejdsmarkedets parter mere aktivt i 
samhørighedspolitikken; mener, at arbejdsmarkedets parter er en vigtig del af 
partnerskabet for vækst og beskæftigelse, og finder det derfor også vigtigt at fremme
transeuropæiske net af arbejdsmarkedsparter;

8. er foruroliget over, at den aldrende befolkning vil medføre en nedgang i beskæftigelsen i 
EU; glæder sig over Kommissionens forslag om at øge investeringerne i sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse for at sikre større beskæftigelsesegnethed, længere arbejdsliv, 
større produktivitet og lavere sundhedsmæssige og sociale omkostninger;

9. opfordrer Kommissionen til at skabe mulighed for at bruge socialfondsmidler til at 
forbedre de generelle arbejdsvilkår og især til at fremme sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen samt nedbringe antallet af arbejdsulykker;

10. anerkender betydningen af at udvikle og forbedre menneskelig kapital og glæder sig over 
den indsats, Kommissionen gør for ved hjælp af en aktiv politik, især inden for livslang 
læring og uddannelse og med særlig vægt på kvinder og ældre arbejdstagere, at opfylde 
Lissabon-strategiens mål om at øge beskæftigelsesfrekvenserne for disse grupper;
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at medtage disse elementer og 
foranstaltninger i deres strategiske referencerammer, hvilket vil være med til at forbedre
de almene og erhvervsfaglige uddannelsessystemer ved at sikre et tilstrækkeligt udbud af 
og tilstrækkeligt høje  fuldførelsesprocenter for uddannelse af høj kvalitet og lette 
overgangen fra uddannelse til arbejde og således fremme iværksætterånd og 
videnøkonomi gennem forskning og innovation;

11. påpeger i den forbindelse den vigtige rolle, som mikrovirksomheder i henhold til det 
europæiske charter for små virksomheder og selvstændige spiller i den europæiske 
økonomi; mener derfor, at det er nødvendigt at støtte programmer til fremme af 
udviklingen af disse sektorer, forbedre deres forsknings-, udviklings- og 
innovationskapacitet, fremme udviklingen af deres menneskelige ressourcer og give dem 
lettere adgang til finansiering; mener, at alt dette vil forbedre konkurrenceevnen og øge 
vækst og jobskabelse og dermed hjælpe med at nå Lissabon-målene;

12. opfordrer med henblik på at øge konkurrenceevnen og fremme beskæftigelsen, især i de 
fattigste og mest afsidesliggende regioner, medlemsstaterne til inden for deres strategiske 
referencerammer at medtage foranstaltninger, der styrker de små og mellemstore 
virksomheders økonomiske aktiviteter ved dels at tilvejebringe bedre infrastruktur og 
tjenesteydelsesnetværk, tilgængelig informations- og kommunikationsteknologi samt
hensigtsmæssig støtte og adgang til finansiering for nyetablerede virksomheder, og dels 
at fremskynde fjernelsen af bureaukratiske hindringer og belønne iværksætterinitiativ 
samtidig med, at der sikres lige muligheder og ligebehandling;

13. opfordrer medlemsstaterne til ved hjælp af nationale og regionale udviklingsprogrammer 
at fremme en livscyklustilgang til arbejde, sikre rummelige arbejdsmarkeder, øge 
arbejdets tiltrækningsevne og træffe foranstaltninger, der bidrager til, at det kan betale sig 
at arbejde for jobsøgende, herunder handicappede og inaktive;
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14. mener, at der med samhørighedspolitikken bør skabes et miljø, der fremmer 
arbejdstagernes mobilitet, ved at sikre, at der findes sociale støtteordninger og ikke-
diskriminerende administrative procedurer for både arbejdstagere og deres familier;

15. opfordrer medlemsstaterne til i nationale og regionale udviklingsprogrammer at medtage 
foranstaltninger, der tiltrækker og fastholder mennesker i beskæftigelse og moderniserer 
de sociale beskyttelsessystemer, forbedrer arbejdstageres og virksomheders 
tilpasningsevne og øger arbejdsmarkedets fleksibilitet;

16. opfordrer medlemsstaterne til uden for deres strategiske referencerammer at skabe 
mulighed for støtteordninger med det formål at kunne bistå virksomhederne med at 
udveksle bedste praksis og evaluere mulighederne for samarbejde med offentlige 
forskningsfonde og europæiske informationscentre med henblik på at fremme 
nyskabende produkter og applikationer;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge særlig vægt på programmer til 
fremme af de egenskaber, der er behov for i et videnbaseret samfund - informations- og 
kommunikationsteknologi og iværksætterånd - på grund af disse områders store sociale, 
geografiske og kulturelle betydning;

18. opfordrer til, at der foretages undersøgelser, f.eks. på grundlag af tidligere indhøstede 
positive erfaringer, for på forhånd at fastslå en eventuel affolkning i områder med dårlige 
økonomiske resultater, især i landdistrikter, og behovene og de særlige problemer i disse 
distrikter, således at der kan træffes forebyggende foranstaltninger for at undgå social
overkoncentration i højt industrialiserede regioner med henblik på at opnå en mere 
afbalanceret spredning af de økonomiske aktiviteter på tværs af alle EU's regioner, 
herunder skabelse af nye og bedre job og lettere adgang til sociale ydelser for alle 
borgere;

19. understreger vigtigheden af ESF's deltagelse i integreret støtte til landdistrikterne og 
mener, at støtte til disse distrikter skal baseres på en omfattende programmeringsproces i 
lyset af de positive erfaringer med Leader-programmet, der omfattede arbejdstagere i 
landdistrikterne; understreger, at det skal prioriteres højt at fremme synergier i den støtte, 
der ydes fra alle fonde til landdistrikterne, og at decentraliserede finansieringskoncepter 
såsom globale tilskud derfor er særligt velegnede til dette formål;

20. mener, at offentlig-private investeringspartnerskaber i nogle medlemsstater har vist sig at 
være effektive, og opfordrer medlemsstaterne til at anspore til etablering af sådanne
partnerskaber;

21. mener, at EU bør tilskynde til en omstrukturering af virksomheder i medlemsstaterne for 
at fremme og fastholde beskæftigelsen, den sociale velfærd og konkurrenceevnen på 
nyligt liberaliserede markeder og mindske de sociale konsekvenser af globaliseringen.
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