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Advies van het Comité van de Regio’s over het „Voorstel van de Commissie voor een besluit van
de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten”
(2003/C 256/16)
HET COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2003) 176 def. — 2003/0068 (CNS));
gezien het besluit van de Raad van 22 april 2003 om het CvdR overeenkomstig artikel 128, lid 2, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap hierover te raadplegen;
gezien het besluit van zijn voorzitter van 19 maart 2003 om de commissie „Economisch en sociaal
beleid” te belasten met het opstellen van een advies over dit onderwerp;
gezien zijn advies over de evaluatie van de Europese werkgelegenheidsstrategie en de richtsnoeren voor
de werkgelegenheid voor 2003 naar aanleiding van de Mededeling „Inventarisatie van vijf jaar Europese
werkgelegenheidsstrategie” en de Mededeling „De toekomst van de Europese werkgelegenheidsstrategie
(EWS) — Een strategie voor volledige werkgelegenheid en beter werk voor allen”, CDR 15/2003 fin;
gezien het ontwerpadvies (CDR 137/2003 rev.) dat op 13 juni 2003 werd goedgekeurd door de
commissie „Economisch en sociaal beleid” (rapporteur: mevrouw Haijanen, lid van de regioraad van ZuidWest-Finland, FIN/EVP),
heeft tijdens zijn 50e zitting van 2 en 3 juli 2003 (vergadering van 3 juli) het volgende advies uitgebracht,
dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Standpunt van het Comité van de Regio’s

1.1. Het Comité is verheugd over het feit dat de Commissie
in haar voorstel beklemtoont dat het beheer en de uitvoering
van de werkgelegenheidsstrategie moeten worden verbeterd en
dat zij, met het oog hierop, de lidstaten verzoekt erop toe te
zien dat de werkgelegenheidsrichtsnoeren ook op regionaal en
plaatselijk niveau ten uitvoer worden gelegd. Dankzij een
nieuwe strategische aanpak kan bij de tenuitvoerlegging van
alle richtsnoeren meer aandacht worden besteed aan de
regionale en lokale dimensie. Het Comité van de Regio’s is
echter van mening dat er hiertoe binnen de nationale context
krachtige politieke steun van de EU, alsmede stimulerende,
financiële instrumenten van de EU nodig zijn voor de versterking van de regionale en lokale dimensie.

1.2. Het Comité beschouwt het als een minpunt dat de
Commissie de rol van de verschillende decentrale bestuurslagen
hoofdzakelijk beoordeelt in functie van het proces, c.q. de
werking en de legitimiteit van de strategie. Deze benadering
houdt niet voldoende rekening met de onmiskenbare rol van
de regionale en lokale actoren bij de tenuitvoerlegging van de
werkgelegenheidsstrategie en de verbetering van de effectiviteit
ervan.

1.3. Het Comité is van mening dat het macroeconomisch
beleid er steeds minder in slaagt om regionale en lokale

problemen te verhelpen. Bij het opstellen van nationale
actieplannen voor de werkgelegenheid zou ervan uitgegaan
moeten worden dat het voortaan de lokale en regionale
overheden zijn die bepalen hoe het werkgelegenheidsbeleid
wordt uitgevoerd. Nationale actieplannen moeten voorzien in
een evaluatie van de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren op
lokaal en regionaal niveau.

1.4. Het Comité acht het van essentieel belang dat aandacht
voor regionale verschillen in werkgelegenheid, overeenkomstig
de conclusies van de Europese Raad, een actieprioriteit wordt,
zoals reeds werd voorgesteld in de mededeling COM(2003) 6
def. van de Commissie. Met het oog hierop dienen passende
streefdoelen te worden vastgesteld. Behalve bevordering van
beroeps- en geografische mobiliteit moeten nog andere verstrekkende maatregelen worden genomen om de regionale
werkgelegenheid te ondersteunen en het concurrentievermogen van de regio’s op peil te houden.

1.5. Het Comité is van mening dat de richtsnoeren concrete
informatie over lokale en regionale werkgelegenheidsstrategieën moeten bevatten, zodat een brug kan worden geslagen
tussen de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie en het lokale en regionale niveau. Zo kan bij het opstellen
van nationale actieplannen doeltreffend rekening worden
gehouden met de lijn die in deze strategieën wordt gevolgd.
Het belang van lokale partnerschappen en de rol van de sociale
economie bij de tenuitvoerlegging van de werkgelegenheidsstrategie moeten nader worden toegelicht en worden versterkt.
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1.6. Het Comité blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt
dat de rol van de nationale parlementen bij de tenuitvoerlegging van de werkgelegenheidsstrategie nadere toelichting behoeft en meer aandacht verdient. Nationale actieplannen ten
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behoeve van de werkgelegenheid kunnen aan belang winnen,
indien zij parlementaire goedkeuring krijgen. Bovendien moet
de band tussen nationale actieplannen en de nationale begroting worden versterkt.

Brussel, 3 juli 2003.
De voorzitter
van het Comité van de Regio’s
Albert BORE

