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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. merkt op dat het verbreden van de basis van economische activiteit, het verhogen van de 
werkgelegenheidsniveaus en het terugdringen van de werkloosheid van vitaal belang zijn 
voor het bestendigen van de economische groei, het bevorderen van samenlevingen zonder 
sociale uitsluiting en het bestrijden van de armoede;

2. acht het gezien de recente en komende uitbreidingen meer dan ooit noodzakelijk dat 
voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld om de nodige economische 
en sociale cohesie te waarborgen, zodat een echte convergentie kan ontstaan; betreurt dat de 
Raad van Europa niet heeft voorzien in voldoende financiële middelen om het cohesiebeleid 
uit te voeren; wijst op het feit dat bepaalde Europese regio's ten opzichte van de vorige 
financieringsperiodes nog steeds met dezelfde problemen kampen, maar dat zij nog steeds 
buiten de convergentiedoelstelling vallen; verzoekt de lidstaten met aandrang toe te zien op 
een doeltreffende uitvoering van alle programma's;

3. is ervan overtuigd dat het cohesiebeleid ter bestrijding van sociale uitsluiting en 
discriminatie op de arbeidsmarkt een integratiebeleid moet zijn teneinde de deelneming van 
de zwakkere en minder bevoorrechte groepen in onze samenleving (vrouwen, jongeren, 
schoolverlaters, langdurig werklozen, ouderen, gehandicapten, leden van minderheden en 
immigranten) aan het hele maatschappelijke leven en vooral aan de economische activiteit 
doelgericht te bevorderen; is van oordeel dat het cohesiebeleid en de desbetreffende 
instrumenten, samen met initiatieven van lokale en regionale autoriteiten, vooral aandacht 
moeten geven aan minder bevoorrechte zones waar de werkloosheid hoog is of waar andere 
specifieke factoren de economische ontwikkeling remmen en de voornoemde groepen 
benadelen en waar de infrastructuur te wensen overlaat, en met name moeten worden 
aangewend om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, sociale integratie en actieve 
burgerschap te verbeteren; ook moeten begeleidende en ondersteunende maatregelen ter 
voorkoming van sociale uitsluiting in het algemeen in de ondersteuning van de voornoemde
groepen worden opgenomen, zodat hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt groter wordt;

4. is van oordeel dat, gezien de ervaringen met het EQUAL-programma, cursussen, de 
validatie van in het buitenland verworven competenties, persoonlijke begeleiding en 
taalcursussen moeten worden ondersteund teneinde de sociale integratie van alle migranten, 
met inbegrip van asielzoekers, te vergemakkelijken;

5. acht het met name noodzakelijk dat het cohesiebeleid rekening houdt met het verschijnsel 
gendergeweld, en dat het de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van slachtoffers van 
mishandeling bevordert;

6. is van oordeel dat de cohesiemechanismen adequate sociale diensten en de sociale economie 
moeten omvatten die niet alleen een bron zijn van werkgelegenheid, maar het ook mogelijk 
maken het privé-, het gezins- en het beroepsleven beter met elkaar te combineren, wat
vooral het streven naar een hogere arbeidsdeelname door vrouwen ten goede zal komen, en 
daarmee met begeleidende en ondersteunende maatregelen sociale uitsluiting kunnen 
uitbannen; roept de lidstaten op in hun strategische referentiekaders elementen op te nemen 
die flexibiliteit in combinatie met werkzekerheid stimuleren en de segmentatie van de 
arbeidsmarkt, alsmede de beroepenscheiding terugdringen, waarbij de rol van de sociale 
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partners niet uit het oog mag worden verloren;

7. roept de Commissie op vertegenwoordigers van de lidstaten, regio's, lokale autoriteiten en 
sociale partners nauwer bij het cohesiebeleid te betrekken; meent dat de sociale partners een 
essentiële pijler van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid vormen; acht het dan 
ook van essentieel belang dat trans-Europese netwerken van sociale partners worden 
versterkt;

8. maakt zich zorgen over het feit dat de tewerkstelling in de Europese Unie door de 
vergrijzing zal afnemen; verwelkomt het voorstel van de Commissie om meer te investeren 
in het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten, waardoor de 
arbeidsparticipatie groter wordt, het werkzame leven wordt verlengd, de productiviteit stijgt 
en de kosten voor de gezondheidszorg en de sociale zekerheid dalen;

9. verzoekt de Commissie met aandrang te voorzien in gebruikmaking van ESF-kredieten om
de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren en met name om de veiligheid en 
gezondheid te bevorderen en arbeidsongevallen terug te dringen;

10. onderkent het belang van de ontwikkeling en versterking van menselijk kapitaal en juicht het 
toe dat de Commissie kiest voor een actief beleid, met name op het gebied van opleiding en 
levenslang leren, vooral voor vrouwen en oudere werknemers, teneinde de desbetreffende 
doelstelling van de strategie van Lissabon te behalen, te weten om hun tewerkstellingsgraad 
te verhogen; roept de lidstaten op om in hun strategische referentiekaders elementen en 
maatregelen op te nemen die bijdragen aan de verbetering van hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels, ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod toereikend en van hoge 
kwaliteit is, dat voldoende mensen hun diploma halen en dat de overgang van school naar 
werk soepeler verloopt, en voorts om de ondernemingsgeest en de kenniseconomie via 
onderzoek en innovatie aan te moedigen;

11. wijst in dit verband op de belangrijke rol die micro-ondernemingen (zoals voorzien in het 
Europees Handvest voor kleine bedrijven) en zelfstandige ondernemers in de Europese 
economie spelen; acht het dan ook noodzakelijk programma's te ondersteunen die de 
ontwikkeling van deze sectoren bevorderen, hun onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatief 
vermogen versterken, de ontwikkeling van hun human resources aanmoedigen en de 
toegang tot financiering voor hen vergemakkelijken; meent dat dit alles hun 
concurrentievermogen, groei en de werkgelegenheid ten goede zal komen en aldus aan het 
behalen van de Lissabon-doelstellingen zal bijdragen;

12. roept de lidstaten op om, vooral in de armste en meest afgelegen regio's, het 
concurrentievermogen en de werkgelegenheid te vergroten door in hun strategische 
referentiekaders maatregelen op te nemen die de economische activiteit van het MKB door 
een betere infrastructuur, betere dienstennetwerken en beter beschikbare ICT versterken,
waarbij startende ondernemingen de nodige bijstand en toegang tot financiering wordt 
verleend, de verwijdering van bureaucratische obstakels wordt bespoedigd, initiatieven van 
ondernemers worden beloond en gelijke kansen en gelijke behandeling niet uit het oog 
worden verloren;

13. roept de lidstaten op door middel van nationale en regionale ontwikkelingsprogramma's een 
levensbestrijkende benadering van werk voor te staan, een arbeidsmarkt zonder enige 
uitsluiting te waarborgen, werken aantrekkelijker te maken en het voor werkzoekenden (met 
inbegrip van minder bevoorrechte en langdurige werkloze mensen) lonend te maken om aan 
de slag te gaan;
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14. is van oordeel dat cohesiebeleid een omgeving moet scheppen die gunstig is voor de 
mobiliteit van arbeidskrachten, te weten door ervoor te zorgen dat er ondersteunende sociale 
voorzieningen voorhanden zijn en dat de administratieve procedures voor die 
arbeidskrachten en hun gezin niet discriminerend zijn;

15. roept de lidstaten op in hun nationale en regionale ontwikkelingsprogramma's maatregelen 
op te nemen die arbeidskrachten aantrekken en vasthouden, de socialebeschermingsstelsels 
moderniseren en het aanpassingsvermogen van arbeidskrachten en ondernemingen en de 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt verbeteren;

16. roept de lidstaten op in hun strategische referentiekaders ondersteuningsmechanismen op te 
nemen om ondernemingen te helpen bij de uitwisseling van elkaars optimale werkwijzen en 
bij het onderzoeken of zij met openbare onderzoeksinstellingen en Europese 
informatiecentra kunnen samenwerken, waardoor innovatieve producten en toepassingen 
worden aangemoedigd;

17. vraagt de Commissie met aandrang bijzondere aandacht te besteden aan de programma's ter 
bevordering van de vaardigheden die in een kennissamenleving nodig zijn (informatie- en 
communicatietechnologie en ondernemingszin), gezien hun bijzondere sociale, territoriale 
en culturele impact;

18. roept op tot het uitvoeren van studies, waarbij bijvoorbeeld eerder opgedane positieve 
ervaringen worden meegenomen, die een mogelijke ontvolking van economisch zwakke 
gebieden (vooral plattelandsgebieden), alsook hun behoeften en specifieke problemen 
vroegtijdig kunnen signaleren, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen om 
een te dichte concentratie in zeer geïndustrialiseerde regio's te voorkomen en om een 
evenwichtigere spreiding van economische activiteiten over alle regio's van de EU te 
bereiken, zoals het scheppen van nieuwe en hoogwaardige banen en een betere 
toegankelijkheid van de sociale diensten voor alle burgers;

19. benadrukt het belang van de aanwending van het ESF voor de geïntegreerde steun aan 
plattelandsgebieden en is van mening dat de steun aan plattelandsgebieden in een 
alomvattend programmeringsproces ingebed moet zijn, in navolging van de positieve 
ervaringen met het LEADER-programma voor degenen die in plattelandsgebieden 
werkzaam zijn; beklemtoont dat het scheppen van synergieën tussen alle fondsen voor 
plattelandsgebieden voorrang verdient en dat gedecentraliseerde financieringsconcepten, 
zoals de globale subsidie, zich dan ook uitstekend voor dit doeleinde lenen;

20. is van mening dat publiek-private investeringspartnerschappen in sommige lidstaten 
effectief zijn gebleken en roept de lidstaten op deze aan te moedigen;

21. is van mening dat de EU de herstructurering van bedrijven in de lidstaten moet aanmoedigen 
met het oog op de groei en het behoud van de werkgelegenheid, het sociaal welzijn en het 
concurrentievermogen in de pas geliberaliseerde markten en met het oog op het opvangen 
van de sociale gevolgen van de globalisering.
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