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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att en större grund för ekonomisk verksamhet, högre 
sysselsättningsnivåer och minskad arbetslöshet är av avgörande betydelse för att man skall 
kunna upprätthålla den ekonomiska tillväxten, främja samhällen med plats för alla och 
bekämpa fattigdomen.

2. Europaparlamentet anser att det mot bakgrund av de nyligen genomförda och framtida 
EU-utvidgningarna är viktigare än någonsin att det finns tillräckliga ekonomiska resurser 
för att man skall kunna säkerställa en tillräcklig grad av ekonomisk och social 
sammanhållning och på så sätt främja verklig konvergens. Parlamentet beklagar att 
Europeiska rådet inte har tillgängliggjort tillräckliga ekonomiska medel för utvecklingen 
av sammanhållningspolitiken. Det finns fortfarande europeiska regioner som fastän de har 
samma problem som under de tidigare finansieringsperioderna inte kommer att omfattas 
av konvergensmålet, varför parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla 
program genomförs effektivt.

3. Europaparlamentet menar att sammanhållningspolitiken måste vara en integrationspolitik
som motverkar social utestängning och diskriminering på arbetsmarknaden. Därför bör 
man verka för att samhällets mest utsatta och missgynnade grupper (kvinnor, ungdomar, 
personer som slutar skolan i förtid, långtidsarbetslösa, äldre, funktionshindrade, personer 
som tillhör minoriteter samt invandrare) deltar direkt i alla delar av samhället, i synnerhet 
i det ekonomiska livet. Parlamentet anser dessutom att sammanhållningspolitiken och dess 
instrument, med stöd av lokala och regionala myndigheters initiativ, bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt områden med underutvecklad infrastruktur och hög arbetslöshet eller 
andra särdrag som är till förfång för den ekonomiska tillväxten. Särskild uppmärksamhet 
bör även ägnas de ovannämnda grupperna och sammanhållningspolitiken bör användas till
att främja deras tillträde till arbetsmarknaden, sociala integration och aktiva
medborgarskap. Vidare anser parlamentet att stödet till dessa grupper även bör omfatta 
kompletterande och understödjande åtgärder för att förebygga social utestängning 
generellt sett och därmed öka deras tillträde till arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet anser att man mot bakgrund av erfarenheterna från programmet Equal
bör stödja validering av kompetens som inhämtats utomlands, individanpassad vägledning 
och språkutbildning i syfte att underlätta alla invandrares, även asylsökandes, sociala 
integration.

5. Europaparlamentet anser det vara särskilt viktigt att man inom sammanhållningspolitiken 
beaktar kvinnovåldet och använder denna politik till att främja misshandlade kvinnors 
tillträde till arbetsmarknaden.

6. Europaparlamentet anser att sammanhållningsmekanismerna bör främja den sociala 
ekonomin och inbegripa lämpliga samhällstjänster som, förutom att de utgör en källa till 
sysselsättning, bidrar till att göra det möjligt att förena privat- och familjelivet med 
arbetslivet. Detta gynnar i synnerhet främjandet av kvinnors sysselsättning och bidrar 
därför till att råda bot på problemet med social utestängning genom kompletterande 
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stödåtgärder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras strategiska 
referensramar innehåller beståndsdelar som främjar flexibilitet i kombination med 
anställningstrygghet samt att minska segregationen på arbetsmarknaden och i arbetslivet, 
med vederbörlig hänsyn till den roll som arbetsmarknadens parter spelar.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer aktivt engagera företrädare för 
medlemsstaterna, regionerna, lokala myndigheter och arbetsmarkandens parter i 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att arbetsmarknadens parter utgör en 
grundpelare i partnerskapet för tillväxt och sysselsättning och att det därför är mycket 
viktigt att stärka de transeuropeiska nätverken för arbetsmarknadens parter.

8. Europaparlamentet konstaterar med oro att den åldrande befolkningen kommer att 
medföra en minskning av arbetskraften i EU och välkomnar kommissionens förslag om att 
öka investeringarna i hälsofrämjande åtgärder och sjukdomsprevention i syfte att trygga 
ökat deltagande på arbetsmarknaden, ett längre yrkesaktivt liv, högre produktivitet, lägre 
kostnader för hälso- och sjukvård samt lägre socialförsäkringskostnader.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medel från 
Europeiska socialfonden används för att förbättra de allmänna arbetsförhållandena, i 
synnerhet för att främja hälsa och säkerhet i arbetet och minska antalet arbetsolyckor.

10. Europaparlamentet framhåller vikten av utveckling och förstärkning av det mänskliga 
kapitalet och välkomnar kommissionens satsning på aktiv politik, särskilt på området 
livslångt lärande och utbildning för i synnerhet kvinnor och äldre arbetstagare, i syfte att 
uppnå Lissabonmålet om att öka sysselsättningskvoten bland dessa personer. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inbegripa detta samt åtgärder som bidrar till att förbättra 
utbildningssystemen i sina strategiska referensramar genom att säkra god tillgång till och 
slutförande av högkvalitativ utbildning samt att underlätta övergången från utbildning till 
arbete med målet att främja företagarandan och kunskapsekonomin genom forskning och
innovationer.

11. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang den viktiga roll som de mycket små 
företagen spelar för den europeiska ekonomin, i enlighet med Europeiska stadgan för små 
och medelstora företag, liksom egenföretagarna. Parlamentet anser därför att man måste 
främja program som bidrar till utvecklingen av dessa sektorer och som stärker deras 
kapacitet inom forskning, utveckling och innovation, främjar utvecklingen av deras 
mänskliga resurser och underlättar deras tillgång till finansiering. Allt detta tjänar till att 
stärka konkurrenskraften, tillväxten och skapandet av sysselsättning och bidrar således till 
uppnåendet av Lissabonstrategins mål.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina strategiska referensramar 
inbegripa åtgärder för att stärka små och medelstora företags ekonomiska verksamhet i 
syfte att öka konkurrenskraften och sysselsättningen, särskilt i de fattigaste och mest 
avlägsna regionerna. Detta skall ske med hjälp av förbättrad infrastruktur och förbättrade 
tjänstenät samt ökad tillgång till IKT genom att man ger nystartade företag lämpligt stöd
och tillgång till ekonomiska medel samt påskyndar undanröjandet av byråkratiska hinder
och belönar företagsinitiativ, samtidigt som man säkrar lika möjligheter och lika 
behandling.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom nationella och regionala 
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utvecklingsprogram främja en livscykelinställning till arbete, skapa arbetsmarknader med 
plats för alla, göra arbete mer attraktivt och göra det lönande för arbetssökande, inklusive 
missgynnade människor och inaktiva personer, att arbeta.

14. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken bör leda till en miljö som gör 
arbetstagarna rörliga genom att säkerställa tillgången till sociala stödtjänster och icke 
diskriminerande administrativa förfaranden för både arbetstagare och deras familjer.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i de nationella och regionala 
utvecklingsprogrammen inbegripa åtgärder som lockar till sig och håller kvar människor i 
arbete samt att modernisera socialskyddssystemen, öka arbetstagarnas och företagens 
anpassningsförmåga och göra arbetsmarknaden mer flexibel.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina strategiska referensramar 
inbegripa stödmekanismer för att hjälpa företagen att utbyta bästa praxis och bedöma 
möjligheterna till samarbete med offentliga forskningsanstalter och europeiska 
informationscentra i syfte att främja innovativa produkter och tillämpningar.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild vikt program för att främja 
de färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och företagaranda som krävs i 
ett kunskapsbaserat samhälle, eftersom de har stor betydelse på det sociala, regionala och 
kulturella planet.

18. Europaparlamentet efterfrågar studier där man tar hänsyn till exempelvis tidigare positiva 
erfarenheter och som syftar till att i förväg identifiera potentiell avfolkning i områden med 
låg ekonomisk produktivitet, särskilt i landsbygdsområden, och deras behov och särskilda 
problem, så att man kan vidta förebyggande åtgärder för att förhindra överkoncentration i 
mycket industrialiserade områden och uppnå en mer balanserad spridning av de 
ekonomiska verksamheterna i alla EU:s regioner samt skapa nya och bättre arbetstillfällen 
och mer lättillgängliga samhällstjänster för alla medborgare.

19. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att Europeiska socialfonden ingår i det 
integrerade landsbygdsstödet och anser att landsbygdsstödet måste förankras i en 
omfattande planeringsprocess i linje med de positiva erfarenheterna av Leader och med 
deltagande av landsbygdens aktörer. Parlamentet understryker att skapandet av 
samverkanseffekter med hjälp av samtliga fonder för landsbygden måste stå i förgrunden 
och att decentraliserade finansieringskoncept, till exempel globalt stöd, därför är särskilt 
väl lämpade för detta.

20. Europaparlamentet anser att investeringssamarbetet mellan den offentliga och den privata
sektorn visat sig vara effektivt i vissa medlemsstater och uppmanar medlemsstaterna att 
uppmuntra sådant samarbete.

21. Europaparlamentet anser att EU bör uppmuntra till omstrukturering av företag i 
medlemsstaterna för att främja och upprätthålla sysselsättningsnivåerna, den sociala 
välfärden och konkurrenskraften på nyligen liberaliserade marknader samt för att mildra 
globaliseringens sociala konsekvenser.
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