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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van 

de GB-verordening 

(2016/2148(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), 

– gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006 van de Raad (hierna "de GB-verordening")1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 

specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en 

werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/20062, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad3, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad4, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking"5, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een 

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, 

vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en werking van dergelijke 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470. 
4 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487. 
5 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259. 
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groeperingen betreft1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 

mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking 

van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en 

(EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad2, 

– gezien Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de 

Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het 

Europees Fonds voor strategische investeringen3, 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Investeren in banen en groei – naar 

een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen" 

(COM(2015)0639), 

– gezien zijn resolutie van 11 mei 2016 over een versnelde tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid4, 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2016 over synergieën voor innovatie: de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen 

en EU-programma's5, 

– gezien zijn resolutie van 26 november 2015 getiteld "Naar vereenvoudiging en 

prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020"6, 

– gezien de conclusies van de Raad van 26 februari 2016 over "Investeren in banen en 

groei – naar een optimale bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen", 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016 

over de mededeling van de Commissie getiteld "Investeren in banen en groei – naar een 

optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen" (COM(2015)0639), 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8-9 juli 2015 getiteld "Uitkomst 

van de onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en de operationele 

programma's", 

– gezien het zesde verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie 

(COM(2014)0473), 

– gezien de studie van zijn directoraat-generaal Intern Beleid (beleidsondersteunende 

afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid) van juni 2016 over de optimalisering van 

                                                 
1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 303. 
2 PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1. 
3 PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0217. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0311. 
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0419. 
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synergieën tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen en andere EU-

instrumenten ter verwezenlijking van de doelen van Europa 2020, 

– gezien de studie van zijn directoraat-generaal Intern Beleid (beleidsondersteunende 

afdeling B: Structuur- en cohesiebeleid) van september 2016 getiteld "Evaluatie van het 

verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-verordening", 

– gezien de analyse van zijn directoraat-generaal Intern Beleid (beleidsondersteunende 

afdeling B: Structuur- en Cohesiebeleid) van september 2016 over de 

financieringsinstrumenten in de programmeringsperiode 2014-2020: eerste ervaringen 

van de lidstaten, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Begrotingscommissie, de Commissie 

vervoer en toerisme, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de 

Commissie cultuur en onderwijs (A8-0385/2016), 

A. overwegende dat het cohesiebeleid een aanzienlijk deel van de begroting van de EU 

uitmaakt en goed is voor circa een derde van alle uitgaven; 

B. overwegende dat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) met een 

begroting van 454 miljard EUR voor de periode 2014-2020 het belangrijkste instrument 

van het investeringsbeleid van de EU en in veel lidstaten een essentiële bron van 

overheidsinvesteringen zijn, die in de hele EU zorgen voor meer banen, groei en 

investeringen en tevens ongelijkheden verkleinen op regionaal en plaatselijk niveau om 

economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen; 

C. overwegende dat de partnerschapsovereenkomsten de basis vormen van het door de 

Commissie gepresenteerde verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3; 

D. overwegende dat de onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en de 

operationele programma's voor de periode 2014-2020 een gemoderniseerde, sterk 

aangepaste en intensieve oefening waren met een nieuw kader voor prestaties, ex-

antevoorwaarden en thematische concentratie, waardoor de feitelijke aanvang van de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid echter ook aanzienlijke vertraging heeft 

opgelopen, onder meer vanwege tekortkomingen in de administratieve capaciteit van 

diverse regio's en lidstaten, en er nog verdere vertraging ontstond door de procedure 

voor de aanwijzing van beheersautoriteiten; 

E. overwegende dat het buiten kijf staat dat vanwege de late goedkeuring van het 

regelgevingskader aan het eind van 2013 als gevolg van de langdurige 

onderhandelingen en het late akkoord over het MFK, de operationele programma's niet 

op tijd konden worden goedgekeurd; overwegende dat de tenuitvoerlegging van de 

operationele programma's dus ook een trage start kende, met gevolgen voor de 

uitvoering van het beleid ter plaatse; 

F. overwegende dat voor alle vijf de ESI-fondsen gemeenschappelijke bepalingen zijn 

vastgesteld, waardoor het onderlinge verband is versterkt;  
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G. overwegende dat het cohesiebeleid in de lopende periode voor vele politieke en 

economische uitdagingen staat ten gevolge van de financiële crisis – wat heeft geleid tot 

een daling van overheidsinvesteringen in een groot aantal lidstaten, waardoor de ESI-

fondsen en de cofinanciering door de lidstaten het belangrijkste instrument voor 

overheidsinvesteringen zijn geworden in een groot aantal lidstaten – alsook ten gevolge 

van de migratiecrisis; 

H. overwegende dat het cohesiebeleid in de programmeringsperiode 2014-2020 een meer 

gerichte beleidsaanpak heeft gekregen, door thematische concentratie en de 

ondersteuning van de prioriteiten en doelstellingen van de Unie; 

I. overwegende dat de ESI-fondsen in de huidige financieringsperiode resultaatgerichter 

zijn en profiteren van een investeringsklimaat waarmee doeltreffendheid in de hand 

wordt gewerkt; 

J. overwegende dat er sprake moet zijn van een betere afstemming van de investeringen in 

het kader van het cohesiebeleid op de prioriteiten van de Europa 2020-strategie voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei en op het Europees semester; 

K. overwegende dat de taskforce voor een betere tenuitvoerlegging heeft bijgedragen aan 

het verhelpen van knelpunten en achterstanden bij de toewijzing van middelen;  

Het uitwisselen van resultaten, communicatie en zichtbaarheid 

1. wijst erop dat Europa in economisch, maatschappelijk en politiek opzicht moeilijke 

tijden doormaakt, waardoor een doeltreffend investeringsbeleid dat gericht is op 

economische groei en werkgelegenheid, dicht bij de burger staat en geschikter is voor 

specifieke territoriale ambities meer dan ooit nodig is en gericht moet zijn op de 

bestrijding van zowel werkloosheid als sociale ongelijkheden binnen de Unie, zodat 

Europese meerwaarde wordt gecreëerd; is van mening dat de EU, om het vertrouwen 

van haar burgers terug te winnen, aanpassingsprocessen moet uitvoeren om te voldoen 

aan de vereisten van artikel 9 VWEU; 

2. wijst erop dat het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 grondig is herzien, hetgeen een 

verandering van mentaliteit en werkmethoden op alle bestuursniveaus vergt, met 

inbegrip van horizontale coördinatie en de betrokkenheid van belanghebbenden en, voor 

zover mogelijk, door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD); wijst 

erop dat de recente toekomstgerichte en tot voorbeeld strekkende hervormingen vaak 

worden genegeerd, maar dat het cohesiebeleid vaak nog niet als een investeringsbeleid 

met tastbare resultaten maar als een traditioneel uitgavenbeleid wordt beschouwd; 

3. is van oordeel dat Europese meerwaarde, solidariteit en de zichtbaarheid van 

succesverhalen centraal moeten staan in de communicatie over projecten in het kader 

van het cohesiebeleid, waarbij moet worden benadrukt hoe belangrijk het is om 

optimale werkmethoden uit te wisselen en lering te trekken uit projecten waarvan de 

doelstellingen niet worden gehaald; dringt erop aan dat de communicatie over de ESI-

fondsen wordt gemoderniseerd en geïntensiveerd; benadrukt dat er nieuwe instrumenten 

voor de communicatie over de resultaten van het cohesiebeleid moeten worden 

gedefinieerd en ingevoerd; acht het noodzakelijk te investeren in regionale kennis en 

gegevensverzameling, als onderdeel van een aanhoudende inspanning om 
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gegevensbanken aan te leggen en te actualiseren, waarbij rekening wordt gehouden met 

plaatselijke en regionale behoeften, specifieke kenmerken en prioriteiten, zoals in het 

geval van het reeds bestaande S3-platform, waardoor het geïnteresseerde publiek in 

staat zou worden gesteld de Europese meerwaarde van projecten op doeltreffende wijze 

te beoordelen; 

4. benadrukt het feit dat, ter verbetering van de communicatie over en de zichtbaarheid van 

de ESI-fondsen, meer aandacht moet worden besteed aan de deelname van 

belanghebbenden en ontvangers en aan het op zinvolle wijze betrekken van de burger 

bij de formulering en de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid; dringt er tevens bij de 

Commissie, de lidstaten, regio's en steden op aan meer te communiceren over zowel de 

verwezenlijkingen van het cohesiebeleid als de lessen die kunnen worden getrokken, en 

te komen met een gecoördineerd en gericht actieplan; 

Thematische concentratie 

5. staat achter thematische concentratie, aangezien het een nuttig instrument is gebleken 

om een gericht beleid tot stand te brengen en te zorgen voor meer doeltreffendheid wat 

de EU-prioriteiten en de EU 2020-strategie betreft, doordat kennis wordt omgezet in 

innovatie, banen en groei; verzoekt de lidstaten en de regionale en plaatselijke 

autoriteiten daarom duidelijke beslissingen over investeringsprioriteiten te nemen en 

projecten te selecteren op basis van de voor de ESI-fondsen gestelde prioriteiten, alsook 

gebruik te maken van gestroomlijnde en efficiënte uitvoeringsprocessen; 

6. merkt op dat uit een analyse van thematische concentratie naar voren moet komen hoe 

de strategische keuzes van lidstaten en de verdeling van financiële middelen over de 

thematische doelstellingen voorzien in de specifieke behoeften van de gebieden; 

betreurt het dat dit aspect onderbelicht is gebleven in het verslag van de Commissie uit 

hoofde van artikel 16; 

7. is van mening dat de resultaten en de voordelen van het cohesiebeleid beter belicht 

moeten worden, niet in de laatste plaats om het vertrouwen in het Europese project te 

herstellen; 

8. dringt erop aan dat het cohesiebeleid een thematische focus behoudt, waarbij wel 

voldoende flexibiliteit wordt toegestaan om de specifieke behoeften van elke regio in 

aanmerking te kunnen nemen, met name de specifieke behoeften van de minder 

ontwikkelde regio's, zoals in de verordeningen is bepaald; dringt erop aan middelen uit 

de ESI-fondsen te blijven investeren in de regio's die in een overgangsfase verkeren, 

opdat de effecten van reeds ingezette middelen en inspanningen in stand worden 

gehouden; 

9. benadrukt met name dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheden in 

stedelijke of landelijke regio's, achterstandsregio's, overgangsregio's en regio's met 

permanente natuurlijke of geografische belemmeringen, en dat er passende 

steunmaatregelen moeten worden uitgewerkt voor de ontwikkeling van deze gebieden, 

die zonder het cohesiebeleid hun achterstand op meer ontwikkelde regio's mogelijk niet 

hadden kunnen inhalen; verzoekt de Commissie strategieën voor de tenuitvoerlegging 

van de stedelijke agenda toe te passen en uit te breiden, in samenwerking met 

gemeenten en metropoolgebieden die worden gezien als groeikernen van de EU; wijst 
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er in dit verband nogmaals op dat het belangrijk is lidstaten en regio's voldoende 

flexibiliteit te bieden om steun te verlenen aan nieuwe beleidsuitdagingen, bijvoorbeeld 

op het gebied van migratie (waarbij de oorspronkelijke en nog altijd relevante 

doelstellingen van het cohesiebeleid en de specifieke behoeften van de regio's in het 

achterhoofd moeten worden gehouden), alsook aan de digitale dimensie van het 

cohesiebeleid in brede zin (inclusief kwesties op het gebied van ICT en 

breedbandtoegang, die verband houden met de voltooiing van de digitale interne markt); 

wijst op de strategie voor de energie-unie, de strategie voor een circulaire economie en 

de verplichtingen van de EU in het kader van de klimaatovereenkomst van Parijs, omdat 

de ESI-fondsen een belangrijke rol spelen bij de tenuitvoerlegging ervan; 

10. is van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan subregionale gebieden 

met een aanzienlijke opeenstapeling van uitdagingen, die vaak te vinden is in 

geconcentreerde gebieden met armoede, gesegregeerde gemeenschappen en 

achtergestelde buurten die gekenmerkt worden door een oververtegenwoordiging van 

gemarginaliseerde groepen zoals de Roma; 

11. steunt de geleidelijke verschuiving van nadruk op grote infrastructuurgerelateerde 

projecten naar nadruk op het stimuleren van de kenniseconomie, innovatie en sociale 

inclusie, alsook op capaciteitsopbouw en meer verantwoordelijkheid voor actoren, 

onder andere uit het maatschappelijk middenveld, in het cohesiebeleid, waarbij rekening 

wordt gehouden met de specifieke kenmerken van minder ontwikkelde regio's die nog 

behoefte hebben aan steun op het gebied van infrastructurele ontwikkeling en waarvoor 

marktgestuurde oplossingen niet altijd haalbaar zijn, en met het feit dat er flexibiliteit 

moet worden betracht zodat alle lidstaten kunnen investeren aan de hand van hun eigen 

prioriteiten zoals vastgelegd in de partnerschapsovereenkomsten, om hun economische, 

sociale en territoriale ontwikkeling te bevorderen; 

12. is van oordeel dat de ESI-fondsen, waaronder met name de programma's voor Europese 

territoriale samenwerking, moeten worden ingezet om kwaliteitswerkgelegenheid en 

hoogwaardige systemen voor levenslang leren en beroepsopleiding te creëren en te 

bevorderen, met inbegrip van schoolinfrastructuur, teneinde werknemers in de 

gelegenheid te stellen zich onder adequate omstandigheden aan de veranderende 

realiteit van het arbeidsproces aan te passen en duurzame groei, concurrentievermogen 

en ontwikkeling en een gedeelde welvaart te bevorderen om te komen tot een sociaal 

rechtvaardig, duurzaam en op integratie gericht Europa en zich daarbij te focussen op de 

minst ontwikkelde gebieden en sectoren met structurele problemen en de ondersteuning 

van de meest kwetsbare en blootgestelde groeperingen in de samenleving, met name 

jongeren (in het kader van programma's als ERASMUS+) en personen met de minste 

vaardigheden en kwalificaties, meer werkgelegenheid in de circulaire economie te 

bevorderen en schooluitval te voorkomen; vestigt de aandacht op het feit dat het ESF 

een instrument is dat de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen voor het algemeen 

belang ondersteunt; 

13. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de werkloosheid, en dan met name de 

werkloosheid onder jongeren, vrouwen en in landelijke gebieden, ondanks alle 

inspanningen in veel lidstaten zeer hoog blijft en dat het cohesiebeleid ook op dit vlak 

met antwoorden moet komen; beveelt de Commissie aan meer aandacht te besteden aan 

de impact van het cohesiebeleid op de bevordering van de werkgelegenheid en het 
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terugdringen van de werkloosheid; stelt in dit verband vast dat het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is opgenomen in 34 programma's van het ESF in de 

20 hiervoor in aanmerking komende lidstaten, wat werkloze jongeren de kans zal geven 

van dit initiatief gebruik te maken om hun vaardigheden en kwalificaties te verbeteren; 

is evenwel bezorgd over de vertraging bij de start van de tenuitvoerlegging van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en over de uitvoeringsbepalingen van de 

jongerengarantie in bepaalde regio's; dringt er bij de lidstaten op aan hun inspanningen 

op te voeren om ervoor te zorgen dat de nagestreefde resultaten van de geïnvesteerde 

middelen snel en daadwerkelijk worden behaald, met name voor wat betreft de 

middelen die in de vorm van vooruitbetalingen ter beschikking zijn gesteld, erop toe te 

zien dat het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief naar behoren ten uitvoer wordt gelegd 

en in te staan voor behoorlijke arbeidsomstandigheden voor jonge werknemers; wenst 

met name dat daar waar de ESI-fondsen worden ingezet om tegemoet te komen aan 

opleidingsbehoeften, rekening wordt gehouden met de werkelijke behoeften van het 

bedrijfsleven om echte kansen voor werkgelegenheid en werkgelegenheid op lange 

termijn te scheppen; is van mening dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid, sociale 

inclusie en de demografische uitdagingen waarmee Europa momenteel en op de 

middellange termijn kampt de voornaamste terreinen zijn waarop het cohesiebeleid zich 

moet richten; dringt aan op voortzetting van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief na 

2016 en op ondersteuning van de inspanningen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, 

een en ander weliswaar op basis van een grondige analyse van de werking van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief teneinde de nodige correcties te kunnen aanbrengen 

om de werking ervan te verbeteren; 

14. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het feit dat de Commissie in het geval van de 

jongerengarantieregeling, die in de periode 2014-2020 in totaal 12,7 miljard EUR van 

het ESF zal ontvangen, en het speciale jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat op grond 

van deze financiering al wordt beschouwd als de drijvende kracht achter de 

inspanningen om de jeugdwerkgelegenheid te stimuleren, geen kosten-batenanalyse 

heeft uitgevoerd, alhoewel dat de standaardprocedure is voor alle belangrijke 

initiatieven van de Commissie; is dan ook van oordeel dat er sprake is van een gebrek 

aan informatie over de mogelijke totale kosten van de toepassing van de garantie in de 

gehele EU en dat het gevaar bestaat dat het totale bedrag van de financiering niet 

toereikend is, zoals de Europese Rekenkamer heeft benadrukt; 

15. benadrukt het belang van communicatie, met name digitale communicatie, waarmee 

informatie over mogelijke hulp bij het vinden van een opleiding, een stageplaats of met 

Europese middelen medegefinancierd werk zoveel mogelijk jongeren kan bereiken; 

pleit voor meer communicatie om portalen als Drop'pin en Eures te promoten en 

jongeren meer mogelijkheden te bieden voor mobiliteit op de interne markt, het grootste 

onbenutte potentieel bij de bestrijding van de werkloosheid in de EU; 

16. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten het Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap in acht nemen bij de tenuitvoerlegging van door de ESI-

fondsen ondersteunde projecten, met inbegrip van het doel om een overgang van 

institutioneel naar groepswonen voor personen met een handicap te bevorderen;  

17. herinnert eraan dat de afwerking van het TEN-T-kernnetwerk een prioriteit voor het 

Europees vervoersbeleid vormt en dat de ESI-fondsen een zeer belangrijk instrument 
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zijn voor de verwezenlijking van dit project; benadrukt dat het noodzakelijk is het 

potentieel van de ESI-fondsen te benutten om het potentieel van de basale en 

uitgebreide TEN-T-netwerken te koppelen aan de regionale en plaatselijke 

vervoersinfrastructuur; erkent het belang van het Cohesiefonds voor het verbeteren van 

de infrastructuur en connectiviteit in Europa, en dringt erop aan dat dit fonds ook in het 

nieuwe financiële kader voor de jaren na 2020 in stand wordt gehouden; 

18. benadrukt dat het multimodale karakter van het vervoerswezen een cruciale factor moet 

zijn bij de beoordeling van infrastructuurprojecten die worden gefinancierd in het kader 

van de ESI-fondsen, maar dat dit niet wordt toegepast als het enige criterium om 

voorgestelde projecten te beoordelen, met name wanneer het lidstaten betreft met grote 

investeringsbehoeften op het gebied van vervoersinfrastructuur; 

19. benadrukt dat de traditionele beroepen in stand moeten worden gehouden, met inbegrip 

van de ambachtelijke traditie en bijbehorende vaardigheden, en dat er strategieën 

moeten worden vastgesteld om groei voor ondernemerschap in traditionele beroepen te 

bevorderen, teneinde de culturele identiteit van de traditionele beroepssectoren te 

handhaven; wijst erop hoe belangrijk het is dat de alternerende beroepsopleiding en de 

mobiliteit van jonge ambachtslieden worden ondersteund; 

Ex-antevoorwaarden  

20. onderstreept dat er doeltreffend toezicht op ex-antevoorwaarden nodig is om 

inspanningen en resultaten vast te kunnen leggen; is van mening dat ex-

antevoorwaarden, met name die betreffende onderzoeks- en innovatiestrategieën voor 

slimme specialisatie (RIS3), hun nut hebben bewezen, en stelt voor ze verder te 

verbeteren; benadrukt dat er meer aandacht moet worden besteed aan de versterking van 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen; 

21. wijst op het feit dat aan een aanzienlijk deel van de ex-antevoorwaarden nog niet is 

voldaan; roept er daarom toe op de huidige situatie te analyseren en gerichte 

maatregelen te nemen om deze situatie te verhelpen, zonder dat dit ten koste gaat van de 

optimale opname van de middelen of het cohesiebeleid minder efficiënt maakt; 

Prestatiegericht begroten 

22. benadrukt dat het regelgevingskader voor de periode 2014-2020 en de 

partnerschapsovereenkomsten tot een sterk resultaatgerichte focus in de 

cohesieprogramma's hebben geleid en dat deze benadering tevens als voorbeeld kan 

dienen voor andere onderdelen van de uitgaven van de EU-begroting; is ingenomen met 

de invoering van gemeenschappelijke indicatoren waarmee de resultaten kunnen 

worden gemeten en tegen elkaar worden afgezet; is van mening dat er verder moet 

worden gewerkt aan de indicatoren om de uitgaven uit hoofde van de ESI-fondsen beter 

te staven en de projectselectie te optimaliseren; 

23. wijst erop dat de invoering van thematische concentratie, waarbij de investeringen 

worden toegespitst op specifieke doelstellingen en prioriteiten met bijbehorende 

prestatie-indicatoren en specifiek overeengekomen streefdoelen voor alle thema's, een 

belangrijke innovatie betekende; 
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24. herinnert eraan dat er voor elke lidstaat een prestatiereserve werd ingevoerd, bestaande 

uit 6 % van de aan de ESI-fondsen toegewezen middelen; herinnert eraan dat, op basis 

van de nationale verslagen van 2017 en de evaluatie van de prestaties van 2019, de 

reserve uitsluitend zal worden toegewezen aan de programma's en prioriteiten waarvoor 

de mijlpalen zijn bereikt; pleit voor flexibiliteit bij het opvoeren van nieuwe 

vastleggingen uit de prestatiereserve als de programma's de komende jaren hun 

doelstellingen en mijlpalen hebben gehaald; verzoekt de Commissie te evalueren of de 

prestatiereserve daadwerkelijk meerwaarde biedt of alleen maar tot meer 

administratieve rompslomp heeft geleid; 

Het Europees semester 

25. neemt kennis van het feit dat de lidstaten in de loop van de programmeringsperiode 

hebben geconstateerd dat meer dan twee derde van de in 2014 vastgestelde 

landenspecifieke aanbevelingen relevant is voor de investeringen in het kader van het 

cohesiebeleid, en is ingenomen met het feit dat zij dit in aanmerking hebben genomen 

bij het vaststellen van hun programmeringsprioriteiten; beseft dat de landenspecifieke 

aanbevelingen in de nabije toekomst aanpassingen aan de programma's van de ESI-

fondsen kunnen uitlokken, waarmee steun wordt geboden voor structurele 

hervormingen in de lidstaten; wijst erop dat landenspecifieke aanbevelingen en 

nationale hervormingsprogramma's een duidelijke koppeling vormen tussen de ESI-

fondsen en de processen van het Europees semester; 

26. wijst op het belang van de totstandbrenging van een evenwichtig verband tussen het 

cohesiebeleid en het Europees semester, aangezien in beide gevallen wordt toegewerkt 

naar de verwezenlijking van dezelfde doelstellingen in het kader van de Europa 2020-

strategie, zonder dat dit ten koste gaat van de verwezenlijking van de in de Verdragen 

neergelegde doelstellingen inzake economische, sociale en territoriale samenhang om 

de ongelijkheden te verkleinen; is van mening dat we moeten terugkomen op de 

gedachte achter de bevriezing van de ESI-fondsen als er sprake is van een afwijking van 

de doelstellingen van het Europees semester, aangezien dit contraproductief kan 

uitpakken voor het stimuleren van groei en banen; 

Synergieën en financieringsinstrumenten 

27. merkt op dat het regelgevingskader voor de ESI-fondsen voor de periode 2014-2020 

ondersteuning biedt aan financieringsinstrumenten; benadrukt echter dat subsidies nog 

steeds onontbeerlijk zijn; stelt vast dat de nadruk lijkt te liggen op een geleidelijke 

overgang van subsidies naar leningen en garanties; benadrukt dat deze tendens versterkt 

is door het investeringsplan voor Europa en het onlangs ingestelde Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI); merkt tevens op dat het gebruik van de 

fondsoverschrijdende benadering nog steeds lastig lijkt; benadrukt dat het om complexe 

instrumenten gaat en dat het daarom van vitaal belang is voldoende steun te geven aan 

de plaatselijke en regionale instellingen bij het opleiden van de ambtenaren die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan; wijst erop dat financieringsmiddelen 

oplossingen kunnen bieden voor een efficiënt gebruik van de EU-begroting en samen 

met subsidies een bijdrage leveren aan investeringen om economische groei aan te 

wakkeren en duurzame banen te creëren; 

28. wijst erop dat met het EFSI eigen doelstellingen worden nagestreefd, en dat de snelle 
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tenuitvoerlegging van het EFSI en de resultaten in de vorm van bestaande operaties als 

een succesverhaal worden gepresenteerd, ondanks aanzienlijke tekortkomingen zoals 

een gebrek aan meerwaarde; verzoekt de Commissie tegen deze achtergrond specifieke 

gegevens over de impact van het EFSI op de groei en de werkgelegenheid te 

verstrekken en na de evaluatie met leerpunten te komen zodat de ESI-fondsen beter 

kunnen worden ingezet in de nieuwe programmeringsperiode vanaf 2021; verzoekt, in 

aanvulling op advies nr. 2/2016 van de Europese Rekenkamer1, om een analyse van de 

bijdragen van het EFSI aan de doelstellingen van de ESI-fondsen en een inventarisatie 

van wat het EFSI heeft bereikt voor wat zijn eigen prioriteiten betreft; 

29. wijst evenwel op het ontbreken van feitelijke gegevens over de effecten en resultaten 

van de financieringsinstrumenten en op het feit dat er nauwelijks verband bestaat tussen 

die financieringsinstrumenten en de algemene doelstellingen en prioriteiten van de EU; 

30. constateert dat het verslag van de Commissie uit hoofde van artikel 16 weinig 

informatie verschaft over de coördinatie en synergieën van de verschillende 

programma's onderling en met de instrumenten van andere beleidsterreinen, en dat de 

Commissie met name niet altijd betrouwbare gegevens verstrekt over de verwachte 

resultaten van de programma's van het ESF en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

benadrukt dat het bestaan van een gemeenschappelijke verordening voor de vijf ESI-

fondsen de synergie tussen de fondsen heeft vergroot, onder meer in de tweede pijler 

van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; is ervan overtuigd dat synergieën met 

andere beleidsmaatregelen en instrumenten, waaronder het EFSI en andere 

financieringsinstrumenten, moeten worden versterkt om het effect van investeringen te 

maximaliseren; benadrukt dat de regels inzake staatssteun van toepassing zijn op de 

ESI-fondsen, maar niet op het EFSI of Horizon 2020, en dat dit het verhogen van het 

niveau van synergie tussen de fondsen, programma's en instrumenten problematisch 

maakt; benadrukt het feit dat, om de nodige complementariteit en synergie tussen het 

EFSI, de financieringsinstrumenten en de ESI-fondsen te waarborgen, de kwestie van de 

regels inzake staatssteun verder moet worden onderzocht en dienovereenkomstig moet 

worden verduidelijkt, vereenvoudigd en aangepast; verzoekt de Commissie de 

beheersautoriteiten gedetailleerde richtsnoeren ter beschikking te stellen over de manier 

waarop het EFSI kan worden gecombineerd met de instrumenten voor gedeeld en 

rechtstreeks beheer, waaronder de ESI-fondsen, de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen en Horizon 2020; 

31. pleit voor de voortzetting van een evenwichtige aanwending van de 

financieringsinstrumenten als ze meerwaarde hebben en geen afbreuk doen aan de 

traditionele steun uit het cohesiebeleid; benadrukt echter dat dit alleen mag plaatsvinden 

na een grondige beoordeling van de bijdrage van financieringsinstrumenten aan de 

doelstellingen van het cohesiebeleid; benadrukt dat het essentieel is een gevarieerd 

aanbod van financieringsmogelijkheden te hebben voor alle regio's, waarbij subsidies in 

bepaalde sectoren de meest geschikte instrumenten blijven om de doelstellingen inzake 

groei en werkgelegenheid te verwezenlijken; verzoekt de Commissie met 

stimuleringsmaatregelen te komen om ervoor te zorgen dat de beheersautoriteiten 

volledig worden over de mogelijkheden om gebruik te maken van 

                                                 
1 Advies nr. 2/2016 van de Europese Rekenkamer inzake het voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en 2015/1017 en de bijbehorende 

evaluatie van de Commissie in overeenstemming met artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) 2015/1017. 
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financieringsinstrumenten en hun toepassingsgebieden, en een analyse te maken van de 

beheerskosten van subsidies en terugvorderbare steun die zijn ingevoerd in gedeelde en 

centraal beheerde systemen; benadrukt dat duidelijke, consistente en doelgerichte regels 

inzake financieringsinstrumenten, waarmee de voorbereiding en tenuitvoerlegging voor 

fondsbeheerders en begunstigden wordt vereenvoudigd, van cruciaal belang zijn om de 

doeltreffende uitvoering ervan te verbeteren; vestigt de aandacht op het initiatiefverslag 

getiteld "Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een 

evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid 

van de EU"; 

Vereenvoudiging 

32. stelt vast dat een van de hoofddoelstellingen van de programmeringsperiode 2014-2020 

verdere vereenvoudiging van de ESI-fondsen voor begunstigden is, en erkent dat 

vereenvoudiging een van de belangrijkste factoren voor een betere toegang tot 

financiering is; 

33. is ingenomen met het feit dat het huidige gemoderniseerde regelgevingskader voor de 

ESI-fondsen voorziet in nieuwe mogelijkheden voor vereenvoudiging wat betreft 

gemeenschappelijke subsidiabiliteitsregels, vereenvoudigde kostenopties en 

elektronisch beheer; betreurt het echter dat de mededeling van de Commissie uit hoofde 

van artikel 16, lid 3, van de GB-verordening geen specifieke informatie omvat over het 

gebruik van vereenvoudigde kostenopties; onderstreept dat er behoefte is aan verdere 

inspanningen om het volledige potentieel van vereenvoudigde kostenopties te 

ontplooien en wel door de administratieve rompslomp te verminderen; merkt op dat er 

nog steeds aanzienlijke vereenvoudigingsprocedures nodig zijn voor zowel 

begunstigden als beheersautoriteiten, waarbij de aandacht uitgaat naar openbare 

aanbestedingen, projectbeheer en controles tijdens en na de verrichtingen; 

34. verzoekt de Commissie om een doorlopende beoordeling van de administratieve lasten, 

met name van aspecten als tijd, kosten en formaliteiten, bij EU-financiering in de vorm 

van zowel subsidies als financieringsinstrumenten te laten uitvoeren, op basis van 

feitenmateriaal uit de periode 2007-2013 en de aanvang van de nieuwe periode vanaf 

2014; 

35. beveelt aan dat, wat de toekomstige programmeringsperiode vanaf 2021 betreft, alle 

bestuursniveau toewerken naar een systeem van enkelvoudige audit, waarbij elke 

overlapping van controles tussen de verschillende institutionele niveaus wordt 

vermeden; dringt er bij de Commissie op aan de reikwijdte en de juridische status van 

de bestaande richtsnoeren voor alle ESI-fondsen te verduidelijken, en in nauwe 

samenwerking met beheersautoriteiten en alle relevante controleautoriteiten een 

gemeenschappelijke interpretatie van auditvraagstukken uit te werken; herhaalt dat er 

verdere stappen moeten worden ondernomen op het gebied van vereenvoudiging, met 

name in op jongeren gerichte programma's, door onder andere meer proportionaliteit in 

te voeren in de controles; is ingenomen met het voorlopige resultaat van de 

werkzaamheden van de Groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging, die de 

Commissie heeft opgezet; 

36. beveelt aan standaardprocedures in het leven te roepen voor de opzet en het beheer van 

operationele programma's, vooral van de talrijke programma's voor territoriale 
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samenwerking; 

Bestuurlijke capaciteit 

37. merkt op dat er sprake is van verschillen tussen de lidstaten wat hun bestuurlijke cultuur 

en prestatieniveaus in hun beleidskader betreft, wat met de ex-antevoorwaarden moet 

worden ondervangen; benadrukt dat de administratieve capaciteit moet worden versterkt 

als een van de prioriteiten van het cohesiebeleid en het Europees semester, vooral in 

lidstaten met een lage absorptie van middelen; merkt op dat aan de lidstaten, regio's en 

gemeenten technische, professionele en praktische bijstand moet worden verstrekt bij 

financieringsaanvragen; is zich bewust van de impact van het Jaspers-initiatief en 

herhaalt dat gebrekkige investeringsplanning leidt tot ernstige vertraging bij de 

voltooiing van projecten en tot inefficiënt gebruik van financiering; 

38. wijst erop dat de trage start van bepaalde programma's, het gebrek aan beheerscapaciteit 

voor complexe projecten, de vertragingen bij de afronding van projecten, de 

administratieve rompslomp in de lidstaten, overmatige regelgeving en fouten in 

procedures voor overheidsopdrachten de voornaamste obstakels vormen voor de 

tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid; acht het van essentieel belang de onnodig 

complexe processen en procedures bij het gedeeld beheer aan te wijzen en te 

vereenvoudigen die leiden tot extra lasten voor de autoriteiten en de begunstigden; wijst 

erop dat de administratieve capaciteit constant moet worden verbeterd, bewaakt en 

versterkt; is dan ook van mening dat in dit opzicht grif gebruik moet worden gemaakt 

van functionele en flexibele e-overheidsoplossingen, alsook van verbeterde informatie 

en coördinatie tussen de lidstaten; onderstreept daarnaast dat er meer aandacht moet 

worden besteed aan opleidingen voor overheidsmedewerkers; 

39. merkt op dat met op maat gemaakte, op vereenvoudiging gerichte regelgevingskaders, 

voorwaarden en oplossingen (zoals het Taiex Regio Peer 2 Peer-mechanisme voor 

uitwisseling tussen de diverse regio's) de behoeften en uitdagingen van de verschillende 

regio's doeltreffender kunnen worden aangepakt wat bestuurlijke capaciteit betreft;  

Europese territoriale samenwerking  

40. wijst op de Europese meerwaarde van Europese territoriale samenwerking (ETS), 

vooral bij het terugdringen van de ongelijkheden tussen grensregio's, die tot uiting moet 

komen in een groter bedrag aan kredieten voor deze doelstelling van het cohesiebeleid 

en zodra dit haalbaar is moet worden ingevoerd; verzoekt tegelijkertijd de lidstaten de 

nodige medefinanciering beschikbaar te stellen; onderstreept dat dit instrument moet 

worden gehandhaafd als een van de kernelementen van het cohesiebeleid na 2020; 

41. benadrukt het belang van de macroregionale strategieën, die nuttige instrumenten zijn 

gebleken voor de ontwikkeling van de territoriale samenwerking en voor de 

economische ontwikkeling van de betrokken gebieden; herinnert eraan dat de rol van 

plaatselijke en regionale autoriteiten doorslaggevend is voor het welslagen van de 

initiatieven die in die strategieën zijn voorzien; 

42. beveelt aan intensiever gebruik te maken van het gewijzigde en uitgebreide 

rechtsmiddel EGTS als rechtsgrondslag voor territoriale samenwerking; 
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43. stelt voor om op EU-niveau een permanente koppeling tot stand te brengen tussen RIS3 

en interregionale samenwerking, bij voorkeur in de vorm van een permanent onderdeel 

van het Interreg-programma; 

44. onderstreept dat het concept van resultaatgerichtheid vereist dat bij Interreg-

programma's hoogwaardige samenwerking op projectniveau wordt gewaarborgd en dat 

de beoordelingsmethoden en -criteria worden aangepast om rekening te houden met de 

specifieke aard van elk programma; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 

beheersautoriteiten met inachtneming van specifieke ETS-kenmerken samen te werken 

en informatie en beproefde werkwijzen uit te wisselen zodat de resultaatgerichtheid zo 

doeltreffend mogelijk wordt uitgevoerd en wordt toegespitst op de doelgroep; 

45. benadrukt het potentieel van de gebruikmaking van financieringsinstrumenten in 

Interreg-programma's die een aanvulling vormen op de subsidies en daarmee bijdragen 

aan de ondersteuning van kmo's en de ontwikkeling van onderzoek en innovatie, door te 

zorgen voor meer investeringen, nieuwe banen, betere resultaten en doeltreffendere 

projecten; 

46. betreurt het dat ETS-programma's weinig bekend zijn bij het publiek en onvoldoende 

zichtbaar zijn, en verzoekt om effectievere communicatie over de resultaten van 

afgeronde projecten; roept de Commissie, de lidstaten en de beheersautoriteiten op 

mechanismen en brede institutionele samenwerkingsplatforms in het leven te roepen 

met het oog op meer zichtbaarheid en bewustmaking; verzoekt de Commissie in kaart te 

brengen welke resultaten de ETS-programma's en -projecten tot dusver hebben 

opgeleverd; 

Partnerschapsbeginsel en meerlagig bestuur 

47. is ingenomen met de tijdens de onderhandelingen in de huidige programmeringsperiode 

overeengekomen gedragscode, waarin de minimumnormen voor een goed functionerend 

partnerschap worden uiteengezet; betreurt het dat vele lidstaten, hoewel de code heeft 

bijgedragen tot een betere tenuitvoerlegging van het partnerschapsbeginsel in de meeste 

lidstaten, een groot deel van de onderhandelingen en de tenuitvoerlegging van de 

partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's hebben gecentraliseerd; 

benadrukt dat het essentieel is de actieve betrokkenheid van regionale en plaatselijke 

autoriteiten en andere belanghebbenden in alle stadia te waarborgen, en pleit er dan ook 

voor om in de toekomst te garanderen dat zij echt deelnemen aan het onderhandelings- 

en uitvoeringsproces, met inachtneming van de specifieke structuren van elk land; is 

van mening dat een te sterke centralisatie en een gebrek aan vertrouwen ook een rol 

hebben gespeeld bij de vertraging van de tenuitvoerlegging van ESI-fondsen, aangezien 

een aantal lidstaten en beheersautoriteiten weinig animo aan de dag legden om 

plaatselijke en regionale overheden meer verantwoordelijkheden toe te kennen voor het 

beheer van EU-middelen; 

48. benadrukt dat de Commissie duidelijkheid moet scheppen over de prestaties van de 

lidstaten en de regio's met betrekking tot de beginselen uit hoofde van artikel 5 van de 

GB-verordening, waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop overheden kunnen worden 

aangemoedigd het partnerschapsbeginsel terdege toe te passen; benadrukt dat gedeeld 

eigenaarschap een voorwaarde is voor meer erkenning van het cohesiebeleid van de EU;  
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49. is ingenomen met de nieuwe benadering van de Commissie om speciale werkgroepen 

op te zetten, dat wil zeggen projectteams die het beheer van de ESI-fondsen in de 

lidstaten in goede banen moeten leiden, en is van mening dat deze benadering verder 

moet worden uitgewerkt; 

50. benadrukt dat het toekomstige cohesiebeleid steunmaatregelen moet omvatten om 

vluchtelingen te helpen bij een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt van de EU, 

waardoor de economische groei wordt bevorderd en de algemene veiligheid in de EU 

mede wordt gewaarborgd; 

Toekomstig cohesiebeleid  

51. benadrukt dat de ESI-fondsen bijdragen aan het bbp, werkgelegenheid en groei in de 

lidstaten, essentiële aspecten waaraan in het in 2017 verwachte zevende cohesieverslag 

aandacht moet worden besteed; wijst er voorts op dat aanzienlijke investeringen in de 

minder ontwikkelde regio's ook bijdragen aan het bbp in de meer ontwikkelde lidstaten; 

is van mening dat, indien de regering van het Verenigd Koninkrijk zich officieel beroept 

op artikel 50 VEU, in het zevende cohesieverslag ook aandacht moet worden besteed 

aan de mogelijke gevolgen van de Brexit voor het structuurbeleid; 

52. is van mening dat het bbp mogelijk niet de enige legitieme indicator is om een eerlijke 

verdeling van middelen te verzekeren en dat er bij de beslissingen over de toekomstige 

verdeling van de toewijzingen ook rekening moet worden gehouden met specifieke 

territoriale behoeften en het belang van overeengekomen programmaprioriteiten voor de 

ontwikkeling van de programmaterreinen; acht het van belang dat in de toekomst wordt 

overwogen naast het bbp ook andere dynamische indicatoren in te voeren; merkt op dat 

vele regio's in Europa worden geconfronteerd met hoge werkloosheidscijfers en een 

krimpende bevolking; verzoekt de Commissie zich te buigen over de mogelijke 

ontwikkeling en invoering van een "demografische indicator"; 

53. wijst erop dat een aanzienlijk deel van de overheidsinvesteringen op plaatselijk en 

regionaal niveau wordt gedaan; benadrukt dat het Europees systeem van rekeningen de 

mogelijkheid van plaatselijke en regionale autoriteiten om de nodige investeringen te 

doen niet aan banden mag leggen, aangezien dit de lidstaten zou beletten om hun deel 

van de medefinanciering te storten in de structuurfondsen en derhalve gebruik te maken 

van deze fondsen, die van essentieel belang zijn om uit de economische crisis te komen 

en de groei en werkgelegenheid een nieuwe impuls te geven; spoort de Commissie aan 

de strikt jaarlijkse benadering van het Europees systeem van rekeningen te herzien 

zodat de uit de ESI-fondsen gefinancierde overheidsuitgaven worden beschouwd als 

kapitaalinvesteringen en niet louter als schulden of bedrijfskosten; 

54. benadrukt dat de ETS, die ten grondslag ligt aan het bredere beginsel van territoriale 

cohesie dat bij het Verdrag van Lissabon is ingevoerd, voor verbetering vatbaar is; 

moedigt alle bij de onderhandelingen over het toekomstige beleid betrokken 

belanghebbenden daarom aan deze dimensie van de territoriale cohesie te versterken; 

verzoekt de Commissie in het zevende cohesieverslag de nodige aandacht te besteden 

aan de ETS; 

55. is van oordeel dat thematische concentratie in de toekomst moet worden gehandhaafd, 

omdat de levensvatbaarheid ervan is aangetoond; verwacht van de Commissie dat zij 
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een overzicht van de dankzij de thematische concentratie in het cohesiebeleid geboekte 

resultaten presenteert; 

56. is ervan overtuigd dat het toekomstige prestatiegerichte cohesiebeleid moet worden 

gebaseerd op gegevens en indicatoren die geschikt zijn om de gedane inspanningen, 

geboekte resultaten en behaalde effecten te meten, alsook op regionale en plaatselijke 

ervaringen op dit gebied (prestatiegericht begroten, ex-antevoorwaarden en thematische 

concentratie), aangezien plaatselijke en regionale autoriteiten – met inbegrip van de 

autoriteiten die tot nu toe niet hebben geprobeerd deze aanpak te volgen – daardoor 

kunnen worden voorzien van duidelijke praktische richtsnoeren inzake de 

tenuitvoerlegging van de beginselen ervan; 

57. benadrukt dat een snellere opname van de beschikbare fondsen en een evenwichtigere 

progressie van de uitgaven tijdens de programmeringscyclus in de toekomst 

noodzakelijk zullen zijn, onder meer om te voorkomen dat vaak gebruik wordt gemaakt 

van "retrospectieve projecten", die in veel gevallen de bedoeling hebben te voorkomen 

dat de middelen automatisch worden doorgehaald aan het eind van de 

programmeringsperiode; is van mening dat, na de aanneming van de algemene 

verordening en fondsspecifieke verordeningen in de volgende programmeringsperiode 

na 2021, de tenuitvoerlegging van de operationele programma's sneller van start zal 

kunnen gaan, aangezien de lidstaten al ervaring zullen hebben met een prestatiegericht 

beleid dankzij de inspanningen die ze hebben geleverd voor het cohesiebeleid in de 

periode 2014-2020; wijst er in dit verband op dat de lidstaten vertragingen bij de 

benoeming van de beheersautoriteiten van de operationele programma's moeten 

voorkomen; 

58. dringt erop aan het wetgevingsproces ter goedkeuring van het volgende MFK uiterlijk 

eind 2018 af te ronden zodat het regelgevingskader voor het toekomstige cohesiebeleid 

spoedig daarna kan worden vastgesteld en zonder vertraging van kracht kan worden op 

1 januari 2021; 

59. is van mening dat het cohesiebeleid voor alle lidstaten en alle Europese regio's moet 

blijven gelden en dat de vereenvoudiging van de toegang tot de Europese fondsen een 

conditio sine qua non is voor het welslagen van het beleid in de toekomst; 

60. is van mening dat de geest van innovatie, slimme specialisatie en duurzame 

ontwikkeling een belangrijke motor van het cohesiebeleid moet blijven; benadrukt dat 

slimme specialisatie een leidraad moet vormen voor het toekomstige cohesiebeleid; 

61. onderstreept het hoge risico dat de betalingsverzoeken uit hoofde van rubriek 1b zich in 

de tweede helft van het lopende MFK ophopen en roept ertoe op jaarlijks voldoende 

betalingskredieten beschikbaar te stellen tot het eind van de programmeringsperiode om 

een nieuwe betalingsachterstand te voorkomen; benadrukt dat de drie EU-instellingen 

hiertoe een nieuw gezamenlijk betalingsplan voor 2016-2020 moeten ontwikkelen en 

overeenkomen, dat moet voorzien in een duidelijke strategie om aan alle 

betalingsbehoeften te voldoen tot aan het eind van het lopende MFK; 

62. beveelt de Commissie aan een analyse te maken van de werkelijke impact van 

investeringen uit hoofde van de ESI-fondsen tijdens de vorige programmeringsperiode 

en de mate waarin de Europese doelstellingen gehaald zijn via de geïnvesteerde 
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middelen, en conclusies te trekken over de positieve en negatieve ervaringen, als 

uitgangspunt om meerwaarde te bieden aan het investeringsproces; 

63. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

het Comité van de Regio's en de regeringen en nationale en regionale parlementen van 

de lidstaten.  
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TOELICHTING 

 

Europa heeft in zowel economisch als politiek opzicht moeilijke tijden doorgemaakt en 

daarom is een fatsoenlijk investeringsbeleid dat dicht bij de burger staat meer dan ooit nodig. 

Op 14 december 2015 presenteerde de Commissie mededeling COM(2015)0629 getiteld 

"Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen". Deze mededeling komt tegemoet aan het vereiste in artikel 16, lid 3, 

van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening). 

Het Europees Parlement evalueert de mededeling van de Commissie in dit uitvoeringsverslag. 

Met een begroting van 454 miljard EUR voor de periode 2014-2020 zijn de Europese 

structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) het belangrijkste instrument van het 

investeringsbeleid van de Europese Unie (EU). Als gevolg van de financiële crisis zijn de 

overheidsinvesteringen aanzienlijk afgenomen, wat ertoe heeft geleid dat de ESI-fondsen en 

de cofinanciering door de lidstaten het belangrijkste instrument voor overheidsinvesteringen 

zijn geworden in de meeste lidstaten. Voor sommige lidstaten maakt de ESI-financiering 60 

tot 80 procent van de totale overheidsinvesteringen in de lidstaat uit. Het is daarom van 

essentieel belang het grootst mogelijke effect uit dit fundamentele investeringsinstrument te 

halen. 

Volgens de rapporteur moet de belangrijkste communicatie over onze projecten niet alleen 

betrekking hebben op uitgaven en boekhouding, maar ook gericht zijn op de Europese 

meerwaarde en zichtbaarheid van de successen van Europa. Hij dringt er tevens op aan dat de 

communicatie over de ESI-fondsen moet worden gemoderniseerd en geïntensiveerd. 

Wanneer interessante en innovatieve projecten Europese financiering ontvangen om te 

kunnen slagen, moet dit uitgebreid aan de Europese burgers worden gecommuniceerd. De 

communicatie over de ESI-fondsen moet dus worden gemoderniseerd en geïntensiveerd. 

Een belangrijk element met het oog op het toekomstige cohesiebeleid is het evenwicht tussen 

de doelstellingen van het Europees semester en de landenspecifieke aanbevelingen en de 

doelstellingen van het cohesiebeleid (economische, sociale en territoriale cohesie), waarvan 

de complementariteit nader moet worden geanalyseerd. 

De ex-antevoorwaarden zijn een van de nieuwe elementen in de GB-verordening voor de 

programmeringsperiode 2014-2020. Deze voorwaarden zijn ingevoerd om de 

investeringsvoorwaarden in de Europese Unie en haar regio's te verbeteren. In haar 

mededeling stelt de Commissie dat er op het moment van goedkeuring van de programma's 

aan 75 % van de ex-antevoorwaarden was voldaan, wat betekent dat er aan 750 ex-

antevoorwaarden niet was voldaan. Medio juli was dit aantal teruggebracht tot 500.  

 

De rapporteur verwacht in 2017 voortgangsverslagen van de lidstaten te ontvangen, alsook 

meer kwalitatieve gegevens/analyses over de algemene voortgang bij de verwezenlijking van 

de Europa 2020-doelstellingen, in het bijzonder de mijlpalen, alsook over de werking van de 

ex-antevoorwaarden.  
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Met betrekking tot het bredere concept van prestatiegerichtheid van het beleid betekende de 

invoering van thematische concentratie, waarbij de investeringen worden toegespitst op 

specifieke doelstellingen en prioriteiten die overeenkomen met bijbehorende indicatoren en 

specifiek voor alle thema's vastgestelde streefdoelen, een belangrijke verbetering. 

Thematische concentratie draagt duidelijk bij tot de tien prioriteiten van de Europese 

Commissie.  

Het cohesiebeleid moet daarom een thematische focus behouden, waarbij wel een zekere mate 

van flexibiliteit wordt toegestaan om de specifieke behoeften van elke regio in aanmerking te 

kunnen nemen. De rapporteur benadrukt in dit verband vooral dat rekening moet worden 

gehouden met de omstandigheden in de duidelijk stedelijke of landelijke regio's, de 

achterstandsregio's en de regio's met permanente natuurlijke of geografische belemmeringen 

(de zeer dunbevolkte meest noordelijke regio's en de grensoverschrijdende, insulaire, 

ultraperifere of berggebieden). Hij herinnert er ook aan dat het belangrijk is steun te verlenen 

aan de nieuwe beleidsuitdagingen, zoals immigratie, alsook aan de digitale dimensie van het 

cohesiebeleid in brede zin (inclusief kwesties op het gebied van ICT en breedbandtoegang, 

die verband houden met de voltooiing van de digitale interne markt). In deze context moet 

worden gewezen op de strategie voor de energie-unie, omdat de ESI-fondsen een belangrijke, 

veelzijdige rol spelen bij de tenuitvoerlegging daarvan. 

Vereenvoudiging is een belangrijke factor voor de toegang tot financiering. Wat dit betreft is 

het echter betreurenswaardig dat de begunstigden nog steeds allerlei hindernissen 

ondervinden en er nog altijd veel ingewikkelde procedures bestaan. 

Hoewel de GB-verordening meer mogelijkheden biedt voor het gebruik van financiële 

instrumenten en een fondsoverschrijdende benadering, dienen er verdere stappen te worden 

ondernomen op het gebied van vereenvoudiging en synergieën met EU-beleidsinstrumenten 

met soortgelijke benaderingen. Het regelgevingskader voor de ESI-fondsen voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 biedt ondersteuning aan een ruimer gebruik van financiële 

instrumenten. Deze tendens is versterkt door het investeringsplan voor Europa, in het 

bijzonder het onlangs ingestelde Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). De 

nadruk ligt momenteel op een geleidelijke overgang van subsidies naar leningen en garanties, 

terwijl het gebruik van de fondsoverschrijdende benadering nog steeds lastig lijkt. 

Het EFSI, maar ook de kmo-instrumenten zijn in een zeer laat stadium van het 

onderhandelingsproces overeengekomen, hetgeen ertoe heeft geleid dat de lidstaten in hun 

programma's onvoldoende aandacht hebben besteed aan deze instrumenten. Tot nu toe zijn er 

in het kader van het EFSI 64 investeringsprojecten van start gegaan en 185 overeenkomsten 

voor de financiering van kmo's met intermediairs gesloten, waarvoor 12 miljard EUR werd 

vrijgemaakt, wat de aanzet heeft gegeven tot nieuwe investeringen ter waarde van 

100 miljard EUR. 

Met betrekking tot de Europese territoriale samenwerking (ETS) moet worden benadrukt dat 

zij wordt belemmerd door ten minste een belangrijke factor die niet strikt politiek, juridisch of 

economisch van aard is. Vele regio's in Europa worden geconfronteerd met demografische 

veranderingen, alsook met een leegloop van het platteland, aangezien jongeren verhuizen van 

het platteland naar de stad vanwege de vele mogelijkheden die de stad te bieden heeft in 

vergelijking met het platteland. 

De lidstaten moeten de instrumenten instellen die nodig zijn om de bestuurlijke capaciteit 
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continu te verbeteren, bijv. door functionele en flexibele e-overheidsoplossingen te 

verbeteren. 

Ten slotte moet worden gewezen op het feit dat het hoge foutenpercentage in het 

cohesiebeleid ten dele het gevolg is van de impact van ander beleid, zoals openbare 

aanbestedingen, staatssteun, enzovoort.  
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17.10.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN (*) 

aan de Commissie regionale ontwikkeling 

inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-

Verordening 

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur voor advies (*): Georgi Pirinski 

(*) Medeverantwoordelijke commissies – artikel 54 van het Reglement 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is verbaasd en bezorgd over het feit dat de Commissie in plaats van het overeenkomstig 

artikel 16, lid 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GB-

Verordening) vereiste verslag, slechts een mededeling over de onderhandelingen over 

partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's heeft ingediend die niet echt 

van wezenlijk belang is, geen analyse bevat en niet aan de vereisten van artikel 16, lid 3, 

voldoet; 

2. is van oordeel dat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) moeten 

worden ingezet om kwaliteitswerkgelegenheid te scheppen en te bevorderen, de kwaliteit 

van de systemen voor levenslang leren en beroepsopleiding te verbeteren teneinde 

werknemers in de gelegenheid te stellen zich onder adequate omstandigheden aan de 

veranderende realiteit van het arbeidsproces aan te passen, duurzame groei, 

concurrentievermogen en ontwikkeling, en een gedeelde welvaart te bevorderen teneinde 

te komen tot een sociaal rechtvaardig, duurzaam en op integratie gericht Europa en zich 

daarbij te focussen op de minst ontwikkelde gebieden en sectoren met structurele 

problemen en de ondersteuning van de meest kwetsbare en blootgestelde groeperingen in 

de samenleving, met name jongeren en personen met de minste kwalificaties, alsook op de 

bevordering van meer werkgelegenheid in de circulaire economie en de hernieuwbare 

energie; vestigt de aandacht op het feit dat het Europees Sociaal Fonds niet echt een 

investeringsinstrument is, maar een instrument dat de tenuitvoerlegging van 

beleidsmaatregelen voor het algemeen belang ondersteunt en bijdraagt tot zowel een 
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grotere institutionele capaciteit van overheden en belanghebbenden als een efficiëntere 

overheidsadministratie; 

3. neemt kennis van de nagestreefde resultaten in het kader van de 

partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma's, doch betreurt dat de 

Commissie in haar mededeling COM(2015) 0639 niet altijd betrouwbare gegevens 

verstrekt over de verwachte resultaten van de programma's van het ESF en het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en ook geen gedetailleerde gegevens geeft over de 

naleving van de vereiste voor zowel het minimumaandeel van het ESF (artikel 92, lid 4, 

GB-Verordening) als de minimumtoewijzing voor sociale inclusie; verzoekt de lidstaten 

en de regionale en plaatselijke autoriteiten om de juiste weg te volgen bij besluiten over 

investeringsprioriteiten en projectselectie op basis van de duidelijke voor de ESI-fondsen 

gestelde prioriteiten en gebruik te maken van gestroomlijnde en efficiënte 

uitvoeringsprocessen om de doelstellingen van het cohesiebeleid te bereiken, aangezien de 

resultaten maar al te vaak zijn achtergebleven bij de verwachtingen; herinnert eraan dat 

een "bottom-up"-benadering kan bijdragen tot het bereiken van deze doelstelling; 

herinnert eraan dat meer doelgerichte en efficiënte beleidsmaatregelen nodig zijn om 

overlapping, dubbel werk, te zware administratieve lasten en gebrek aan coherentie te 

voorkomen; 

4. spreekt zijn bezorgdheid uit over de late goedkeuring van de operationele programma's 

van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en dringt er bij zowel de lidstaten als de 

Commissie op aan om de tenuitvoerlegging van de operationele programma's te 

versnellen; is van oordeel dat de voor de periode 2014-2020 ingevoerde nieuwigheden 

ondanks het streven naar vereenvoudiging tot administratieve moeilijkheden leiden; gaat 

ervan uit dat de Commissie hiervan heeft geleerd om soortgelijke vertragingen in de 

toekomst te voorkomen, de controle op de tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen te 

verbeteren en de doeltreffendheid en transparantie ervan te waarborgen; 

5. onderstreept het prioritaire karakter van de uitdagingen die het ESF moet aangaan, getuige 

het bedrag van 86,4 miljard euro dat voor de maatregelen van het ESF voor de 

verwezenlijking van de desbetreffende thematische doelstellingen in overeenstemming 

met de Europa 2020-strategie wordt uitgetrokken; 

6. stelt vast dat het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is opgenomen in 34 programma's van 

het ESF in de 20 hiervoor in aanmerking komende lidstaten, wat werkloze jongeren de 

kans zal geven van dit initiatief gebruik te maken om een baan te vinden of hun 

vaardigheden en kwalificaties te verbeteren; is evenwel bezorgd over de vertraging bij de 

start van de tenuitvoerlegging van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en over de 

uitvoeringsbepalingen van de Jongerengarantie in bepaalde regio's; dringt er bij de 

lidstaten op aan hun inspanningen op te voeren om ervoor te zorgen dat de nagestreefde 

resultaten van de geïnvesteerde middelen snel en daadwerkelijk worden behaald, met 

name voor wat betreft de middelen die in de vorm van vooruitbetalingen ter beschikking 

zijn gesteld, erop toe te zien dat het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief naar behoren ten 

uitvoer wordt gelegd en in te staan voor behoorlijke arbeidsomstandigheden voor jonge 

werknemers; wenst met name dat daar waar de ESI-fondsen worden ingezet om tegemoet 

te komen aan opleidingsbehoeften, rekening wordt gehouden met de werkelijke behoeften 

van het bedrijfsleven om echte kansen voor werkgelegenheid en werkgelegenheid op de 

lange termijn te scheppen; 
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7. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het feit dat de Commissie in het geval van de 

jongerengarantieregeling, die in de periode 2014-2020 in totaal 12,7 miljard EUR van het 

Europees Sociaal Fonds zal ontvangen, en het speciale 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat op grond van deze financiering al wordt 

beschouwd als de drijvende kracht achter de inspanningen om de werkgelegenheid voor 

jongeren te stimuleren, geen kosten-batenanalyse heeft uitgevoerd, alhoewel dat de 

standaardprocedure is voor alle belangrijke initiatieven van de Commissie; is dan ook van 

oordeel dat er sprake is van gebrek aan informatie over de mogelijke totale kosten van de 

toepassing van de garantie in de gehele EU en dat het gevaar bestaat dat het totale bedrag 

van de financiering niet toereikend is, zoals de Europese Rekenkamer heeft benadrukt; 

8. verzoekt de Commissie om de procedures voor de besteding van de fondsen ten behoeve 

van de jongerenwerkgelegenheid te vereenvoudigen, zodat zij bijdragen tot het creëren 

van nieuwe structuren ten behoeve van zoveel mogelijk mensen; 

9. benadrukt het belang van communicatie, met name digitale communicatie, waarmee 

informatie over mogelijke hulp bij het vinden van een opleiding, een stageplaats of met 

Europese middelen medegefinancierd werk zoveel mogelijk jongeren kan bereiken; pleit 

voor meer communicatie om portalen als Drop'pin en Eures te promoten en jongeren meer 

mogelijkheden te bieden voor mobiliteit op de interne markt, het grootste onbenutte 

potentieel bij de bestrijding van de werkloosheid in de EU; 

10. dringt aan op voortzetting van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief na 2016 en op 

ondersteuning van de inspanningen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, een en ander 

weliswaar op basis van een grondige analyse van de werking van het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief teneinde de nodige correcties te kunnen aanbrengen 

om de werking ervan te verbeteren;  

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de specifieke doelstellingen van de 

programma's van het ESF die de prioritaire doelstellingen van de Europa 2020-strategie en 

het budget van 20 % van het ESF voor sociale inclusie betreffen, volledig worden bereikt, 

en de correcte tenuitvoerlegging van de geprogrammeerde acties op de voet te volgen; 

12. benadrukt dat meer aandacht moet worden besteed aan werkgelegenheid, sociale zaken, 

opleiding en overheidsadministratie in de landenspecifieke aanbevelingen en dringt er bij 

de lidstaten op aan om investeringen in het kader van het ESF en andere ESI-fondsen 

beter hierop af te stemmen; 

13. betreurt dat geen vooruitgang is geboekt voor wat betreft het bereiken van de 

doelstellingen van Europa 2020 op het gebied van werkgelegenheid en 

armoedebestrijding; is met name bezorgd over het feit dat de minder ontwikkelde of 

overgangsregio's de slechtste resultaten hebben behaald; 

14. benadrukt dat EU-fondsen niet enkel mogen worden gebruikt om de doelstellingen van 

Europa 2020 te bereiken, maar ook voor structurelere verbeteringen en investeringen in de 

reële economie moeten worden ingezet; onderstreept dat er een gekwantificeerde evaluatie 

moet worden gemaakt van de doeltreffendheid en efficiëntie van de reeds geïnvesteerde 

middelen die met name de effecten op het scheppen van werkgelegenheid in kaart brengt; 

15. benadrukt dat de ESI-fondsen de EU een mooie kans bieden om meer O&O-projecten te 
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financieren, een gebied waarop we grote achterstand hebben, en dat dit een positief effect 

zou hebben op het scheppen van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid; verzoekt 

de Commissie om de rol van de ESI-fondsen te ondersteunen bij de bevordering van 

onderzoek en innovatie in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen; 

16. pleit ervoor dat de Commissie de ESI-fondsen actief inzet voor het scheppen van banen in 

een koolstofarme economie met beperkte emissies van verontreinigende stoffen; 

17. wenst dat de structuurfondsen blijven investeren in overgangsregio's om geen afbreuk te 

doen aan het effect van de inmiddels ingezette middelen en gedane inspanningen; 

18. onderstreept dat de actieve deelname van de sociale partners en andere belanghebbenden 

uit het maatschappelijk middenveld aan zowel het ontwikkelingsproces als de 

tenuitvoerlegging van de uit te voeren projecten wezenlijk bijdraagt tot de succesvolle 

verwezenlijking van de doelstellingen van de partnerschappen en de operationele 

programma's; dringt erop aan dat de sociale partners meer worden betrokken bij de 

deskundigengroep op hoog niveau voor toezicht op de vereenvoudiging van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen voor de begunstigden ervan;  

19. is verheugd over het feit dat in de partnerschapsovereenkomsten de coördinatie en 

synergieën tussen het ESF en andere ESI-fondsen, andere EU-programma's (EaSI, FEAD, 

EGF, Erasmus+, Life+ en Horizon 2020) en nationale instrumenten worden vastgelegd; 

merkt op dat het ESF alleen niet volstaat om de complexe problemen op te lossen 

waarmee de arbeidsmarkt, het onderwijs en het sociaal beleid te kampen hebben en 

onderstreept dat ondanks de verwachte economische groei, het 

werkgelegenheidspercentage in Europa naar verwachting lager zal blijven dan in 2008; 

dringt er dan ook bij de Commissie en de lidstaten op aan zorg te dragen voor een 

holistische coördinatie en complementariteit tussen de verschillende instrumenten 

teneinde overlapping te voorkomen, doeltreffende en efficiënte investeringen te doen en 

betere resultaten te bereiken; 

20. verzoekt de Commissie voorts alles in het werk te stellen om de definities en regels te 

harmoniseren teneinde meer samenhang tussen de verschillende fondsen en instrumenten 

te creëren; 

21. stelt vast dat door het ESF gesteunde maatregelen slechts zelden rechtstreeks inkomsten 

genereren en deze dan ook met behulp van subsidies ten uitvoer moeten worden gelegd, 

terwijl sommige financieringsinstrumenten, zoals leningen en garanties, een nuttig 

aanvullend instrument kunnen zijn voor bepaalde ESF-interventies met een mogelijk 

hefboomeffect; 

22. acht het van belang dat investeringen van het ESF door het gebruik van vereenvoudigde 

kostenopties voor de begunstigden aantrekkelijker worden gemaakt en is verheugd over 

het feit dat het aandeel van de voor de periode 2014-2020 geraamde bedragen die door 

deze kostenopties worden gedekt, van 7% naar 35% is gestegen; verzoekt de Commissie 

om te blijven streven naar een verhoogd gebruik van vereenvoudigde kostenopties; 

verzoekt de lidstaten de bureaucratische obstakels te verminderen teneinde te komen tot 

een doeltreffendere tenuitvoerlegging van het ESF; 

23. verzoekt de Commissie vereenvoudiging voor begunstigden te bevorderen en 
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doelgerichter te werk te gaan zodat zij hun doelstellingen kunnen behalen, een en ander 

met inachtneming van de specifieke behoeften en kenmerken van de lidstaten; verzoekt de 

lidstaten voorts ook een inspanning op dit gebied te leveren; 

24. benadrukt dat er voorafgaand aan investeringen voor voldoende administratieve capaciteit 

moet worden gezorgd, gelet op het feit dat meer EU-fondsen niet noodzakelijkerwijs tot 

meer groei leiden; wijst erop dat op een bepaald punt het rendement begint af te nemen en 

bijkomende fondsen niet langer tot meer groei leiden; 

25. pleit ervoor dat de Commissie een gebruiksvriendelijk portaal opzet met een korte 

beschrijving van alle financieringsmogelijkheden op EU-niveau en een link naar de 

webpagina voor elk afzonderlijk programma; 

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de voor technische 

ondersteuning bestemde middelen op initiatief van de Commissie uitsluitend worden 

ingezet om bij te dragen aan het uit de weg ruimen van de diverse obstakels die de 

tenuitvoerlegging van het ESF en het Jongerenwerkgelenheidsinitiatief in de weg staan en 

dat de efficiëntie en doeltreffendheid van het gebruik van de investeringen van de ESI-

fondsen worden vergroot, inclusief middels de verbetering van het absorptiepercentage 

alsook het volledig voldoen aan de resterende ex-antevoorwaarden; onderstreept dat het 

van belang is de verkwisting van EU-middelen aan te pakken en ziet de resultaten van de 

hervorming van de structuur- en investeringsfondsen, in het bijzonder van de ex-

antevoorwaarde, met belangstelling tegemoet;  

27. verzoekt de Commissie om de werkelijke impact van EU-investeringsfondsen tijdens de 

vorige programmeringsperiode zorgvuldig te analyseren en conclusies te trekken voor wat 

betreft de positieve en negatieve resultaten van de partnerschapsovereenkomsten en de 

operationele programma's; is van oordeel dat dit ook moet gebeuren voor de komende 

programmeringsperiode, waarbij een portaal met statistieken van reeds goedgekeurde 

projecten de fragmentering van informatie moet voorkomen. 
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ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie regionale ontwikkeling 

inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-

Verordening 

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur voor advies: Daniele Viotti 

 

SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is bezorgd over de traagheid bij de vaststelling van operationele programma's en de 

aanwijzing van beheers-, betalings- en certificeringsinstanties uit hoofde van het 

cohesiebeleid, die heeft geleid tot een trage opstart van de projecten en een zeer laag 

absorptieniveau in het cohesiebeleid in de eerste drie jaar van de lopende 

programmeringsperiode; is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om 

ervoor te zorgen dat de nieuwe programma's aan het begin van elke 

programmeringsperiode zonder vertraging van start gaan en roept in dit verband op tot een 

tijdige overeenkomst over het volgende meerjarig financieel kader (MFK); 

2. onderstreept het hoge risico dat de betalingsverzoeken uit hoofde van rubriek 1b zich in de 

tweede helft van het lopende MFK ophopen en roept ertoe op jaarlijks voldoende 

betalingskredieten beschikbaar te stellen tot het eind van de programmeringsperiode om 

een nieuwe betalingsachterstand te voorkomen; benadrukt dat de drie EU-instellingen 

hiertoe een nieuw gezamenlijk betalingsplan voor 2016-2020 moeten ontwikkelen en 

overeenkomen, dat moet voorzien in een duidelijke strategie om aan alle 

betalingsbehoeften te voldoen tot aan het eind van het lopende MFK; 

3. heeft oog voor de bijdrage die de Europese structuur- en investeringsfondsen leveren ter 

ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de landenspecifieke aanbevelingen; 

onderstreept dat artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen 

alleen in laatste instantie mag worden aangewend en dat het Parlement hierbij reeds vanaf 

het vroegste stadium dient te worden betrokken; wijst in dit verband op het voorstel van 

de Commissie tot vaststelling van een steunprogramma voor structurele hervormingen dat 

voor een deel zal worden gefinancierd middels overdracht van middelen voor technische 

bijstand uit hoofde van het cohesiebeleid naar dit programma; 
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4. onderstreept dat het huidige MFK sterker gericht is op prestatie van de ESI-fondsen; 

gelooft dat het toekomstige prestatiekader in de volgende programmeringsperiode moet 

worden gestoeld op de resultaten van de grondige evaluatie van de werking van de huidige 

regeling; 

5. concludeert dat de EU-begrotingsprestaties en de efficiëntie aanzienlijk kunnen worden 

verbeterd door de ESI-fondsen voor begunstigden en beheersinstanties te vereenvoudigen, 

met inbegrip van de aanvraag (openbare aanbesteding), de tenuitvoerlegging 

(projectbeheer) en de controle (audits tijdens en na afloop van het project); vraagt de 

Commissie de deskundigengroep op hoog niveau ertoe aan te sporen om in pioniersgeest 

naar onconventionele oplossingen te zoeken en zich geen beperkingen te laten opleggen; 

6. merkt op dat financiële instrumenten in het huidige MFK een steeds belangrijker rol 

vervullen als aanvullende vorm van financiering naast subsidies; meent evenwel dat deze 

niet in de plaats mogen komen van subsidies als belangrijkste instrument van de ESI-

fondsen; benadrukt dat de uitvoering ervan effectief moet zijn, transparant en steeds 

volledig onderworpen aan parlementaire toetsing, zonder afbreuk te doen aan de eenheid 

van de EU-begroting; 

7. rekent erop dat de Commissie bij eerste gelegenheid het Parlement een gedetailleerde 

beoordeling voorlegt van de complementariteit, additionaliteit en de synergiën die tot 

dusver zijn gerealiseerd tussen de ESI-fondsen en het EFSI, en dringt aan op maatregelen 

die moeten zorgen voor volledige samenhang en synergie tussen de ESI-fondsen en 

andere EU-instrumenten; 

8. is ingenomen met de aanzienlijke vooruitgang en de goede resultaten van de bestaande 

EFSI-operaties; meent dat herziening van de EFSI-verordening een gelegenheid biedt 

voor verdere verbetering van het presteren van de EFSI, onder meer door: niet-

deelnemende regio's aan de hand van technische bijstand ter plaatse in staat te stellen om 

regionaal evenwichtige verrichtingen aan de vraagzijde en op projectbasis te stimuleren; 

beheersinstanties uitgebreide begeleiding te bieden bij het combineren van het EFSI met 

gedeelde en rechtstreekse beheersinstrumenten; de oprichting van investeringsplatforms in 

de lidstaten te versnellen, waarin publieke middelen en particuliere financiering worden 

samengebracht; de investeringen in de sector weer in evenwicht te brengen, met name 

gelet op de terreinen met het grootste gebrek aan investeringen; het risicoprofiel van 

goedgekeurde investeringsprojecten te verhogen; te zorgen voor omvangrijke gegevens en 

informatie over de vooruitgang bij kmo's, met inbegrip van het gebruik van 

financieringsproducten door kmo's; 

9. benadrukt dat een adequate respons op de migratiecrisis een van de voornaamste 

uitdagingen voor Europa is geworden; wijst op het potentieel van de door de ESI-fondsen 

in dit verband te leveren bijdrage, met name gelet op de schaarse financiële middelen van 

de EU-begroting in het algemeen; moedigt de lidstaten aan om de financiering uit hoofde 

van het cohesiebeleid te gebruiken om de integratie van asielzoekers en vluchtelingen in 

de maatschappij te bevorderen; roept de Commissie op een spoedige wijziging van de 

operationele programma's voor dit doel mogelijk te maken indien nodig; 

10. vraagt de Commissie om de begrotingsautoriteit op de hoogte te houden van de mogelijke 

budgettaire gevolgen die Brexit in de huidige programmeringsperiode voor de ESI-

fondsen in de EU-27 zal hebben. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME 
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(2016/2148(INI)) 

Rapporteur voor advies: Kosma Złotowski 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 

ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst op de aanzienlijke bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen aan de 

bouw van een modern, productief, emissiearm en veilig Europees vervoersnetwerk; wijst 

op de noodzaak van complementariteit en betere synergieën ten aanzien van de inzet van 

EU-fondsen ter bevordering van gecombineerde financiering en ter verhoging van het 

hefboomeffect van de financieringsinstrumenten van de EU in de vervoerssector; wijst 

erop dat meer inspanningen moeten worden geleverd en gezamenlijke toezichtcomités 

moeten worden opgericht ter versterking van het synergie-effect tussen de ESI-fondsen, 

de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, het Europees Fonds voor 

strategische investeringen en het H2020-programma in de vervoerssector; merkt op dat 

rekening moet worden gehouden met de uiteenlopende behoeften van de lidstaten en 

regio's in het kader van de verschillende fondsen en netwerken; 

2. onderstreept dat de Europese structuur- en investeringsfondsen zich hebben ontwikkeld tot 

de voornaamste, en in landen die erg zijn getroffen door de crisis een zeer belangrijke, 

bron van investeringen, waardoor ze niet alleen een sleutelelement vormen om 

ongelijkheden op het gebied van vervoersinfrastructuur op regionaal en nationaal niveau 

uit de weg te ruimen ter bevordering van de sociale en territoriale cohesie, maar ook een 

cruciaal hefboomeffect teweegbrengen voor de voortzetting van de economische activiteit 

en voor de werkgelegenheid in de vervoers- en toerismesector; onderstreept dat de 

cofinanciering van vervoersinfrastructuurprojecten gericht moet zijn op het terugbrengen 

van verkeersongelukken en externe kosten; 

3. benadrukt het belang van de participatie van burgers en de transparantie en duurzaamheid 

van nationale algemene vervoersplannen alsook plannen voor duurzame stedelijke 
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mobiliteit en hun coördinatie op nationaal en EU-niveau, in het bijzonder tussen tussen 

aangrenzende lidstaten, ter voltooiing van plannen voor grensoverschrijdend vervoer en de 

ontbrekende grensoverschrijdende schakels en het formuleren van een coherente visie ten 

aanzien van de ontwikkeling van individuele vervoerswijzen; verzoekt de lidstaten hun 

nationale vervoersplannen beter af te stemmen op de doelstellingen en termijnen van het 

TEN-V; dringt erop aan dat de Commissie een specifiek mechanisme invoert om de 

onderlinge afstemming tussen de Europese planning en de nationale plannen te 

verbeteren; 

4. benadrukt dat de Europese structuur- en investeringsfondsen in synergie met de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en het Europees Fonds voor 

strategische investeringen moeten worden gebruikt voor het wegwerken van bestaande 

lacunes tussen afgewerkte infrastructuurprojecten die een remmend effect hebben op het 

verbeteren van de economische en sociale cohesie, vooral in grensoverschrijdende regio's 

en de in artikel 349 VWEU opgenomen ultraperifere gebieden, met inbegrip van 

ontmantelde en niet meer in gebruik zijnde regionale spoorverbindingen (ontbrekende 

schakels); herinnert eraan dat ESI-fondsen kunnen worden gebruikt voor investeringen in 

slimme mobiliteit en intelligente vervoerssystemen (Intelligent Transport Systems, ITS), 

en in het bijzonder in duurzaam openbaar vervoer in steden en regio's; 

5. wijst erop dat er specifieke behoefte bestaat aan het maximaliseren van de bijdragen van 

de structurele fondsen met het oog op het behalen van de doelstellingen van de Europese 

stedelijke agenda; verzoekt de Commissie toereikende middelen te reserveren voor de 

financiering van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit en projecten voor een 

duurzame, toegankelijke, veilige en intermodale vorm van openbaar vervoer en 

vervoersterminals; benadrukt het belang van geïntegreerde territoriale investeringen voor 

het ontwikkelen van een uitgebreid, energie-efficiënt en passagiersvriendelijk 

openbaarvervoersnet; 

6.  merkt op dat aan de lidstaten, regio's en gemeentes technische, professionele en praktische 

bijstand moet worden gegarandeerd bij financieringsaanvragen, op planningsniveau en 

tijdens de uitvoering van de meest kapitaalintensieve infrastructuurprojecten om zo een 

optimale kwaliteit en kostenefficiëntie te waarborgen en het gebrek aan expertise in de 

lidstaten te ondervangen; stelt vast dat, met de hulp van de Commissie, de kennis binnen 

de lidstaten over de financieringsinstrumenten van de EU en de bijbehorende 

aanvraagprocedures moet worden verbeterd zodat de middelen gelijkelijk en effectief 

kunnen worden verdeeld; is zich bewust van de impact van het Jaspers-initiatief en 

herhaalt dat gebrekkige investeringsplanning leidt tot ernstige vertraging bij de voltooiing 

van projecten en tot inefficiënt gebruik van financiering; 

7. herinnert eraan dat de afwerking van het TEN-T-kernnetwerk een prioriteit voor het 

Europees vervoersbeleid vormt en dat de structuur- en investeringsfondsen een zeer 

belangrijk instrument zijn voor de verwezenlijking van dit project; benadrukt dat het 

noodzakelijk is het potentieel van de Europese structuur- en investeringsfondsen te 

benutten om het potentieel van de basale en uitgebreide TEN-T-netwerken te koppelen 

aan de regionale en lokale vervoersinfrastructuur; erkent het belang van het Cohesiefonds 

voor het verbeteren van de infrastructuur en connectiviteit in Europa, en dringt erop aan 

dat dit fonds ook in het nieuwe financiële kader voor de jaren na 2020 in stand wordt 

gehouden; 
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8. verzoekt de Commissie rekening te houden met de belangrijkste kenmerken van 

langetermijninvesteringen in vervoersinfrastructuren; onderstreept dat investeringen in 

duurzame vervoersinfrastructuren een hoge mate van overheidsinterventie vergen en voor 

de particuliere sector mogelijk minder aantrekkelijk zijn als gevolg van het te lage of 

onzekere rendement van het geïnvesteerde vermogen. 

9. herinnert eraan dat de middelen die voor de financiering van het instrument Connecting 

Europe Facility (CEF) bestemd zijn, fors werden beperkt om het Europees Fonds voor 

strategische investeringen te herkapitaliseren; herinnert eraan dat het thema vervoer voor 

het Europees Fonds voor strategische investeringen een topprioriteit blijft en vraagt dat 

deze middelen aan infrastructuurprojecten worden besteed, met bijzondere aandacht voor 

de spoorweginfrastructuur; verzoekt met klem dat de besnoeide CEF-bijdrage voor de 

financiering van het EFSI-programma overeenkomstig de herziening van het meerjarig 

financieel kader weer op peil wordt gebracht; wijst op de mogelijkheid om binnen één 

project de financieringsinstrumenten van het EFSI te combineren met ESI-fondsen; 

10. benadrukt dat het multimodale karakter van het vervoerswezen een cruciale factor moet 

zijn bij de beoordeling van infrastructuurprojecten die worden gefinancierd in het kader 

van de Europese structuur- en investeringsfondsen, maar dat dit niet wordt toegepast als 

het enige criterium om voorgestelde projecten te beoordelen, met name wanneer het 

lidstaten betreft met grote investeringsbehoeften op het gebied van vervoersinfrastructuur; 

11. wijst erop dat financiering in het kader van het cohesiebeleid, het scheppen van banen, 

duurzame ontwikkeling en de toepassing van innovatieve technologieën uiterst belangrijk 

is voor de constructie en de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in Midden- en 

Oost-Europa en in andere landen, in het bijzonder de minder ontwikkelde regio's van 

Europa; vraagt dat in de volgende meerjarige financiële kaders de noodzakelijke middelen 

worden gegarandeerd en het financieringsniveau wordt aangehouden, en vraagt tevens om 

het handhaven van de ondersteuning voor de interconnectie- en investeringsprojecten in 

het kader van de modernisering van wegen, spoorwegen en waterwegen; 

12. herinnert eraan dat de Europese structuur- en investeringsfondsen en de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen van wezenlijk belang zijn voor de 

ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in met name de ultraperifere regio's in de 

maritieme gebieden met als doel het gebrek aan zeeverbindingen tussen de eilandregio's 

en de interne markt te compenseren; wijst derhalve op het belang van het zeker stellen van 

hulpbronnen voor de ontwikkeling van de snelwegen op zee en maritieme infrastructuur; 

13. dringt aan op meer inspanningen ten aanzien van het terugdringen van verspilling en het 

effectiever besteden van financiering in het kader van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen waar het de luchthaveninfrastructuur betreft; 

14. merkt op dat er binnen de lidstaten grote ongelijkheden bestaan qua niveau van 

ontwikkeling en gebruik van het vervoer over de binnenwateren; benadrukt dat de 

Europese structuur- en investeringsfondsen moeten worden ingezet om deze kloof te 

overbruggen; 

15. wijst op de bestaande administratieve belemmeringen voor de toegang tot de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, in het bijzonder voor kmo's; onderstreept dat het 

uitsluiten van ESI-fondsen van de regels inzake staatssteun, een aanzienlijke versoepeling 
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inhoudt voor de toegang tot ESI-fondsen voor kmo's en lokale ondernemingen die voor 

grote administratieve belemmeringen staan. benadrukt dat de Europese structuur- en 

investeringsfondsen met name van belang zijn voor het bevorderen van kleine en 

middelgrote lokale en regionale infrastructuurinvesteringen die een grote rol spelen in het 

dagelijkse leven van de burgers; vraagt om een hogere mate van flexibiliteit bij het 

opstellen van richtlijnen en het beoordelen van voltooide infrastructuurprojecten die 

vanuit deze bron zijn gefinancierd; vraagt dat meer flexibiliteit wordt aangewend met 

betrekking tot de thematische concentratie, waarbij de investeringsprioriteiten van de ESI-

fondsen worden bepaald, en dat daarbij rekening wordt gehouden met het feit dat lokale 

autoriteiten door deze thematische concentratie niet mogen worden beperkt tot 

investeringen in vervoersinfrastructuren; benadrukt dat er specifieke maatregelen moeten 

worden getroffen voor het vereenvoudigen van administratieve formaliteiten; 

16. benadrukt het belang van ondersteuning van de digitalisering van het vervoerssysteem en 

onderstreept in dit kader het belang van het zeker stellen van financiële middelen voor 

kmo's; 

17. onderstreept dat door de thematische concentratie, waarbij de investeringsprioriteiten van 

de ESI-fondsen worden bepaald, het mogelijk lastiger wordt voor lokale autoriteiten om in 

vervoersinfrastructuren te investeren, met name in de meer ontwikkelde regio's waar 

minstens 80 % van de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) op nationaal niveau aan twee of meer van de thematische doelstellingen 1, 2, 3 en 

4 van het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) wordt toegewezen; verzoekt de 

Commissie derhalve de regio's een hogere mate van flexibiliteit toe te staan om te bepalen 

op welke prioriteiten zij zich willen richten; benadrukt dat doelstelling 7 van het GSK, 

"Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale 

netwerkinfrastructuren", moet worden beschouwd als kernactie van het EFRO; 

18. is van mening dat de landen die zich in economische moeilijkheden bevinden, tegen veel 

problemen aanlopen wanneer zij Europese projecten medefinancieren, als gevolg van de 

strikte toepassing van het stabiliteits- en groeipact bij de berekening van het 

overheidstekort; vraagt de Commissie met klem om meer flexibiliteit bij de berekening 

van het overheidstekort tijdens de evaluatie van nationale investeringen voor het 

medefinancieren van verplichtingen in het kader van Europese vervoersprojecten van het 

TEN-V; 

19. dringt aan op een betere inlichting van en samenwerking met de lidstaten met als doel het 

versterken van de administratieve capaciteit van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen om zeker te stellen dat de lokale en nationale autoriteiten die deze 

fondsen beheren, zo efficiënt mogelijk zijn ingericht; 

20. vraagt dat lokale en regionale autoriteiten alsook de sociale partners in de vervoerssector 

meer worden betrokken bij het ontwerp van nationale algemene vervoersplannen en 

mastervervoersplannen en de verdeling van middelen voor infrastructuurprojecten, met 

name in grensoverschrijdende regio's. 

21. stelt voor in het Europees semester een hoofdstuk op te nemen voor toezicht op de 

samenhang tussen nationale investeringen in vervoersinfrastructuur en de in het TEN-V 

vastgestelde doelstellingen. 
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22. is van mening dat er indicatoren moeten worden ingevoerd die zorgen voor een eerlijke 

verdeling van Europese middelen en tegelijkertijd tegemoetkomen aan specifieke 

territoriale behoeften; wijst erop dat een efficiëntere ontwikkeling van het vervoer alleen 

kan worden bereikt op basis van Europese territoriale samenwerking en een slimme 

verdeling van financiële middelen. 
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14.10.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

aan de Commissie regionale ontwikkeling 

inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de 

VGB 

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur voor advies: Viorica Dăncilă 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over de onderhandelingen over 

partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's, zoals voorgeschreven in 

artikel 16, lid 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (VGB); 

2. is van mening dat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), waaronder ook 

het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) valt, cruciale 

investeringsinstrumenten zijn en de belangrijkste financieringsconstructies zijn om de 

ontwikkeling van het platteland in een groot aantal lidstaten te stimuleren; herinnert eraan 

dat complementariteit en additionaliteit van die fondsen van cruciaal belang is voor het 

scheppen van de voorwaarden voor nieuwe banen en groei in plattelandsgebieden; 

benadrukt dat Posei hoofdverantwoordelijk is voor het scheppen van directe en indirecte 

banen in de landbouwsector in ultraperifere gebieden, en is groot voorstander van de 

aanpassing van de begroting daarvan om in te spelen op de specifieke eigenschappen en 

beperkingen van deze regio's, in overeenstemming met de in artikel 349 VWEU vervatte 

bepalingen; 

3. benadrukt dat in de partnerschapsovereenkomsten rekening moet worden gehouden met 

de ontwikkelingsbehoeften van plattelandsgebieden en dat de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomsten op dit vlak moeten worden omgezet in de afzonderlijke 

operationele programma's van het cohesiebeleid; 

4. is van mening dat plattelandsgebieden, met name de minst ontwikkelde gebieden, een 
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belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei van de werkgelegenheid en de 

terugdringing van de armoede door investeringen in innovatie en onderwijs te bevorderen, 

het concurrentievermogen van deze gebieden te vergroten en op deze manier 

generatievernieuwing te garanderen; is daarom van mening dat, teneinde de groei van de 

economie in plattelandsgebieden te waarborgen, elke verlaging of bevriezing van voor 

deze gebieden bestemde middelen moet worden voorkomen; verwerpt elke bevriezing of 

verlaging van steun uit de ESIF bij wijze van dwangmiddel als de doelstellingen voor 

tekorten niet gehaald worden zonder rekening te houden met de sociaal-economische 

gevolgen van die maatregelen; 

5. benadrukt dat de ESIF moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de infrastructuur in 

plattelandsgebieden, met name aan het stimuleren van de uitbreiding van 

breedbandverbindingen, aan de ontwikkeling en modernisering van de agro-

voedingssector en aan een betere toegang tot financiering voor kmo's in deze sector; is van 

mening dat veel van de bestaande GLB-instrumenten moeten worden ingezet om gerichte 

investeringen op succesvolle en efficiënte wijze toe te passen; 

6. benadrukt de rol die de landbouw vervult bij het scheppen van banen en de 

instandhouding van het platteland; 

7. onderstreept dat het nieuwe Elfpo aansluit op de vorige programmeringsperioden door 

flexibiliteit te bieden en daarmee beter tegemoet te komen aan specifieke territoriale 

behoeften en de doelstellingen uit te breiden tot zes EU-prioriteiten voor 

plattelandsontwikkeling die zijn onderverdeeld in 18 aandachtsgebieden en stuk voor stuk 

bijdragen aan de drie horizontale doelstellingen innovatie, matiging van en aanpassing aan 

de milieu- en klimaatveranderingen; beklemtoont dat het bevorderen van technologische 

en sociale innovatie in de volgende financiële perioden van groot belang is voor een 

duurzame en concurrerende Europese landbouw; benadrukt tevens dat de ESIF in de 

eerste plaats gericht moeten zijn op investeringen die geschikt zijn om de bedrijfscycli een 

impuls te geven; 

8. herinnert aan de belangrijke bijdrage die het Elfpo levert aan de bescherming van het 

klimaat en aan de doelstelling om ten minste 20 % van de EU-begroting aan 

klimaatmaatregelen te besteden; 

9. wijst erop dat het Elfpo belangrijk is voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen; 

10. betreurt het dat er aanvankelijk 99,6 miljard EUR was uitgetrokken voor de huidige 

programmeringsperiode onder de tweede pijler, hetgeen absoluut gezien een aanzienlijke 

verlaging betekent ten opzichte van de vorige periode; benadrukt de toegevoegde waarde 

van financiering uit verscheidene fondsen en onderstreept dat de regelgeving op het vlak 

van de synergie van fondsen moet worden geharmoniseerd; 

11. vindt het zorgelijk dat het goedkeuringsproces van de programma's voor 

plattelandsontwikkeling zo veel tijd vergt; verwacht dat de Commissie, de lidstaten en 

regio's hier lering uit hebben getrokken zodat dergelijke vertragingen in de toekomst 

voorkomen kunnen worden; wijst erop dat de vertragingen bij de goedkeuring van de 

programma's voor plattelandsontwikkeling en bij de uitbetaling van landbouwers 

bijdragen tot een verergering van de crisis in de landbouwsector, en verzoekt de 

Commissie en de lidstaten overgangsmaatregelen in te voeren om de toegang van 
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landbouwers tot financiering te waarborgen; 

12. wijst erop dat de late goedkeuring van de programma's voor plattelandsontwikkeling 

noodzakelijkerwijze ook vertragingen heeft veroorzaakt bij de publicatie van de officiële 

aankondiging van de specifieke maatregelen en submaatregelen, waarvan landbouwers 

aanzienlijke hinder ondervinden; 

13. is van mening dat een van de oorzaken van deze vertragingen gelegen is in het feit dat de 

programma's voor plattelandsontwikkeling diverse niveaus en uiteenlopende gradaties van 

gedetailleerdheid moeten omvatten en de invulling ervan zeer versnipperd is, wat leidt tot 

meer werk bij het beheer van de steun in de praktijk en zodoende indruist tegen de 

beoogde vereenvoudiging en verduidelijking van de regels; 

14. is van oordeel dat bij de programma's voor plattelandsontwikkeling voorrang moet 

worden gegeven aan projectvoorstellen die een rechtstreeks effect hebben op de 

ontwikkeling van de landbouw, om te vermijden dat in dit programma projecten worden 

opgenomen die weliswaar gericht zijn op plattelandsgebieden, maar die bij andere 

Europese programma's kunnen worden ondergebracht; 

15. benadrukt nogmaals de belangrijke rol die jongeren en vrouwen in plattelandsgebieden 

vervullen; betreurt het dat in Europa gemiddeld slechts 28 % van de agrarische bedrijven 

door vrouwen wordt geleid, terwijl vrouwelijk ondernemerschap in sociaal, economisch 

en ecologisch opzicht een belangrijke pijler vormt voor de duurzame ontwikkeling in 

plattelandsgebieden; merkt op dat vrouwen en jongeren, met name in plattelandsgebieden, 

zich in de meest kwetsbare positie bevinden en het werkloosheidsniveau onder hen hoog 

is; onderstreept het belang van de programma's voor plattelandsontwikkeling waarmee de 

werkgelegenheid in de landbouwsector wordt gestimuleerd, met name het scheppen van 

kwalitatief hoogwaardige banen voor jongeren en vrouwen; dringt er bij de Commissie op 

aan om in haar toekomstige ontwikkelingsbeleid de toegang tot de arbeidsmarkt voor 

vrouwen uit plattelandsgebieden bij wijze van prioriteit te ondersteunen en te bevorderen; 

verzoekt de lidstaten de genderdimensie volledig op te nemen en te bevorderen bij de 

tenuitvoerlegging van programma's voor plattelandsontwikkeling en speciale aandacht te 

besteden aan projecten die gericht zijn op de integratie van jongeren, waardoor ze worden 

aangespoord te kiezen voor een loopbaan in de landbouwsector en het estafettestokje kan 

worden doorgegeven aan de volgende generatie; 

16. herinnert eraan dat de plattelandsgebieden in de EU met een hele reeks 

langetermijnproblemen te maken hebben, zoals ontvolking, vergrijzing van de 

achterblijvers, een gebrek aan sociale diensten en andere sociaal-economische problemen, 

waaraan in de maatregelen van het Europese cohesiebeleid die met ESIF-middelen 

worden gefinancierd prioriteit moet worden toegekend; 

17. vindt het verheugend dat de lidstaten en regio's meer middelen toewijzen voor 

milieumaatregelen en materiële investeringen die gericht zijn op het aanjagen van het 

concurrentievermogen en de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden; verwacht 

dat die maatregelen, samen met de diensten die door landschapsbeheerders worden 

geleverd ten behoeve van het klimaatbeleid en de biodiversiteitsstrategie, een langdurige 

impact zullen hebben en een aanzienlijk economisch hefboomeffect zullen genereren, 

waardoor de efficiënte additionaliteit tussen de verschillende fondsen wordt bevorderd; 

benadrukt hoe belangrijk het is het risicobeheersinstrument in te voeren als onderdeel van 
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het Elfpo, en verzoekt de lidstaten de opzet van onderlinge fondsen en 

verzekeringspremies te ondersteunen om zwakke plekken in de landbouwsector weg te 

werken; wijst er daarnaast op dat het waarborgen van productiviteit – en derhalve 

concurrentievermogen – op de lange termijn in grote mate afhangt van investeringen in de 

milieuaspecten van landbouw en het duurzame beheer van de bodem, water en 

biodiversiteit, zoals de preventie van bodemerosie, efficiënte cycli van voedingsstoffen, 

optimale bestuiving, toplaagvorming en de integratie van agrobosbouw en duurzaam 

bosbeheer, teneinde bestendigheid tegen klimaatverandering op te bouwen en verder te 

werken aan een sterke bio-economie; stelt vast dat landbouwers minder goed in staat zijn 

zelf in dit soort maatregelen te investeren omdat hun inkomens in de huidige economische 

situatie onder druk staan, wat betekent dat financiering door de EU en de lidstaten 

essentieel is om het hoofd te bieden aan de steeds grotere uitdagingen, zoals de 

toekomstige welvaart, productiviteit, voedselzekerheid en klimaatverandering; 

18. verzoekt de Commissie een gemakkelijkere en geografisch evenwichtige toegang tot 

financiële middelen te garanderen waarbij prioriteit wordt toegekend aan bedrijven en 

coöperaties op het platteland en in structureel onderontwikkelde gebieden evenals aan 

projecten ter bevordering van de territoriale cohesie en de onderlinge verbinding van 

plattelandsgebieden; 

19. benadrukt dat de maatregelen die met de middelen voor plattelandsontwikkeling worden 

gefinancierd en die gericht zijn op het stimuleren van innovatie en investeringen in 

opkomende technologieën en precisielandbouw aanzienlijk moeten worden versterkt, 

teneinde het concurrentievermogen van Europese ondernemingen in plattelandsgebieden 

te vergroten; 

20. is er stellig van overtuigd dat de projecten die met de programma's voor 

plattelandsontwikkeling worden gefinancierd daadwerkelijk moeten voorzien in de 

behoefte om meer groei en werkgelegenheid te creëren, en verzoekt de Commissie en de 

beheersautoriteiten beoordelingen vooraf en achteraf op te stellen van de meerwaarde en 

de economische en sociale impact van de gefinancierde projecten en activiteiten; 

21. verzoekt de Commissie toe te zien op de invoering van mechanismen om de productie en 

de verkoopprijzen op elkaar af te stemmen, en zo te waarborgen dat landbouwproducenten 

de voornaamste begunstigden van de GLB-financiering zijn; 

22. is van mening dat het Elfpo door een aantal lidstaten en regio's niet volledig benut is als 

gevolg van de grotere complexiteit en de strengere controlevereisten die door de 

Commissie zijn ingesteld, en bepleit daarom de invoering van een centraal, digitaal 

systeem op Europees niveau waarmee boekhoudkundige knelpunten in kaart kunnen 

worden gebracht; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat alle partijen tijdig over de 

nieuwe Elfpo-opzet worden geïnformeerd, en de absorptie en de zichtbaarheid van deze 

fondsen actief te bevorderen; 

23. benadrukt dat de ESIF moeten worden aangepast om de inzetbaarheid ervan in de 

ultraperifere regio's te vergroten, en zodoende een impuls te geven aan de economie en de 

lokale werkgelegenheid in deze gebieden die gekenmerkt worden door een afgelegen en 

geïsoleerde ligging, een verspreid levende bevolking en een klein oppervlak en daarom 

bijzondere aandacht verdienen wat betreft het scheppen en behouden van banen; 
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24. neemt er kennis van dat bepaalde lidstaten en regio's, soms juist degene waar de behoeften 

op het vlak van de plattelandsontwikkeling het grootst zijn, de deelname aan regelingen 

niet bevorderen en ze in een aantal gevallen zelfs helemaal niet aanbieden, terwijl ze wel 

degelijk nodig zijn in die gebieden; 

25. verzoekt de Commissie haar rol te versterken om optimale werkmethoden bij de 

gebruikmaking van het Elfpo uit te wisselen en te verspreiden onder de lidstaten en 

regio's; 

26. dringt er bij de lidstaten, regio's en de Commissie op aan het Elfpo doeltreffend en 

volledig ten uitvoer te leggen en geen overmatige regelgeving en overbodige procedures 

op te stellen; beklemtoont dat op maat gesneden adviesdiensten en voortdurende 

monitoring en assistentie van essentieel belang zijn bij de operationele programma's om 

land- en bosbouwers en plattelandsgemeenschappen te helpen bij een efficiënte en 

transparante tenuitvoerlegging; verzoekt de Commissie de vereenvoudiging van het GLB 

voort te zetten maar daarbij het toepassingsgebied van de programma's voor 

plattelandsontwikkeling niet te beperken, dat wil zeggen de overbodige administratieve 

rompslomp en bureaucratie te verminderen, en indien haalbaar en nodig, de 

basiswetgeving aan te passen om een snelle en eenvoudige toegang tot Europese 

financiering mogelijk te maken, vooral voor kleine boerenbedrijven, teneinde de 

doelstellingen van het GLB te halen; verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te 

zien dat er voldoende middelen worden uitgetrokken voor de succesvolle naleving van de 

resterende ex-antevoorwaarden; vreest dat GLB-financiering minder aantrekkelijk wordt 

door buitensporige bureaucratie en ingewikkelde regels; hoopt op een spoedige 

vereenvoudiging; 

27. is verheugd over de door de Commissie opgerichte onafhankelijke deskundigengroep op 

hoog niveau voor toezicht op vereenvoudiging voor begunstigden van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, met als doel de administratieve rompslomp te 

verminderen voor begunstigden van deze fondsen, met inbegrip van het Elfpo; spreekt de 

hoop uit dat met de verslagen van de groep praktische methoden kunnen worden 

vastgesteld om de Europese fondsen zelf, maar ook de toegang tot deze fondsen verder te 

vereenvoudigen; 

28. benadrukt dat er structurele hervormingen nodig zijn en dat de bureaucratie moet worden 

teruggedrongen, wil het investeringsklimaat in de EU beter worden; 

29. betreurt het dat veel programma's geen maatregelen bevatten om landbouwers te helpen 

bij het beheer van risico's en het opzetten van producentenverenigingen, terwijl ze 

daarmee beter zouden kunnen inspelen op de toegenomen marktvolatiliteit; 

30. is van mening dat het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling beschikt 

over de nodige knowhow en het vereiste overzicht van plattelands- en landbouwkwesties, 

en dus de voor de hand liggende beheerder van de programma's voor 

plattelandsontwikkeling is, en dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor voldoende 

personeel om de correcte tenuitvoerlegging van en de controle op het GLB te waarborgen; 

31. benadrukt dat het behalen van de doelstellingen van de partnerschapsovereenkomsten en 

operationele programma's aanzienlijk wordt bevorderd door de actieve betrokkenheid van 

de lokale en regionale overheden en de lokale actiegroepen en andere belangrijke 
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belanghebbenden ter plaatse, zoals coöperaties, brancheorganisaties en 

producentenorganisaties, zodat projecten met succes kunnen worden ingebed in het 

doelgebied en doeltreffend kunnen worden uitgevoerd; is ingenomen met het succes van 

vanuit de gemeenschap geleide instrumenten voor lokale ontwikkeling en de 

deskundigheid van lokale actiegroepen op het vlak van projectbeheer op plaatselijk 

niveau; verzoekt de Commissie en de beheersautoriteiten van de programma's voor 

plattelandsontwikkeling regelmatig overleg te plegen met de belanghebbenden, van de 

planning van de programma's tot de uitvoering ervan; 

32. verzoekt de Commissie een reeks richtsnoeren vast te stellen om de agrovoedingssector te 

laten zien welke financieringsmogelijkheden de ESIF bieden, in combinatie met het 

nieuwe Europees Fonds voor strategische investeringen; 

33. verzoekt de Commissie bovendien een inspanning te leveren om de definities en de regels 

te harmoniseren met het oog op meer samenhang tussen de fondsen en instrumenten; 

34. meent dat er meer bewustzijn moet worden gekweekt in de lidstaten met het oog op de 

verbetering van de mechanismen voor basisopleidingen en bijscholing op het gebied van 

landbouw, met behulp van middelen uit het Europees Sociaal Fonds en programma's zoals 

de Europese jongerengarantie. 
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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst er nogmaals op dat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) de 

belangrijkste financieringsinstrumenten van het cohesiebeleid van de EU zijn voor de 

verwezenlijking van de doelstelling van een welvarendere, evenwichtigere en meer 

solidaire Unie en de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei, aangezien zij de economische, sociale en territoriale 

samenhang van de EU verbeteren; benadrukt dat het doel van de ESI-fondsen de 

ondersteuning van strategische investeringen op kerngebieden is, zoals infrastructuur, 

onderwijs, onderzoek en innovatie; benadrukt het potentieel van het doeltreffende gebruik 

van de ESI-fondsen, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds (ESF), om structurele en 

langdurige werkloosheid aan te pakken, sociale inclusie te stimuleren en beter onderwijs 

voor iedereen te bevorderen, met name voor laagopgeleide jongeren, NEET's en jongeren 

uit kansarme milieus; is in dit verband ingenomen met de versterkte rol van het ESF in 

2014-2020, aangezien gelijke toegang tot hoogwaardig formeel en niet-formeel onderwijs, 

opleiding en mogelijkheden tot een leven lang leren een van de kernprioriteiten is bij de 

totstandbrenging van werkelijke convergentie en de terugdringing van de verschillen en 

sociaal-economische ongelijkheden tussen de lidstaten, regio's en grondgebieden in de 

EU; benadrukt dat doeltreffende, naar behoren toegeruste, zeer breed toegankelijke 

openbare onderwijsstelsels en duurzame, hoogwaardige werkgelegenheid voor jongeren 

daarom van essentieel belang zijn om elke bevolkingslaag van de Europese samenleving 

te bereiken; 

2. betreurt dat het MFK 2014-2020 over de hele linie lager is dan het MFK 2007-2013; 

benadrukt dat in een periode van bezuinigingen en extreme begrotingsaanpassingen de 
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druk op de begrotingen van de lidstaten toeneemt; benadrukt het feit dat deze druk in 

sommige lidstaten heeft geleid tot een afname van de overheidsfinanciering van onderwijs 

en tot hoge en langdurige werkloosheid, met name onder jongeren; 

3. moedigt de lidstaten aan optimaal gebruik te maken van de toegenomen flexibiliteit en 

resultaatgerichtheid van de huidige programmeringsperiode van het cohesiebeleid om de 

meerwaarde ervan te vergroten; benadrukt dat er maatregelen moeten worden genomen 

om het gebruik van de ESI-fondsen te optimaliseren door te investeren in relevante 

infrastructuur teneinde solidariteit, het scheppen van banen en langdurige 

werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en sport, de levering van hoogwaardige 

overheidsdiensten, ecologische rechtvaardigheid en een daling van de werkloosheid en 

sociale uitsluiting te bevorderen; uit zijn bezorgdheid over het feit dat een eventuele 

opschorting van betalingen door de ESI-fondsen een negatief effect zal hebben op de 

lidstaten die in moeilijkheden verkeren en te maken hebben met aanzienlijke besnoeiingen 

in hun culturele en onderwijssector; 

4. merkt op dat de ESI-fondsen gericht zijn op gebieden die bevorderlijk zijn voor een voor 

het scheppen van banen gunstig milieu, bijvoorbeeld onderwijs, opleiding en de culturele 

en creatieve sector, waarbij de nationale begrotingen worden aangevuld en dalende 

investeringsniveaus worden gecompenseerd; 

5. verzoekt de lidstaten het volledige potentieel van de ESI-fondsen te benutten door de 

meerwaarde en resultaatgerichtheid van hun projecten te vergroten en voldoende en 

adequate informatie te verstrekken aan potentiële begunstigden, onder meer in het 

onderwijs, de culturele sector en de sportsector; 

6. benadrukt dat uit de resultaten van de Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2015 blijkt dat de 

inclusiviteit, kwaliteit en relevantie van het onderwijs in de EU hoognodig moet worden 

verbeterd teneinde duurzame groei te waarborgen, de productiviteit te verhogen, 

structurele en langdurige werkloosheid aan te pakken, eerlijke mobiliteit te bevorderen en 

sociale inclusie te stimuleren; verzoekt de lidstaten projecten gericht op onderwijsstelsels, 

leerkrachten en opleiders, alsook leerlingen van alle leeftijden, met name uit kwetsbare en 

kansarme groepen, te bevorderen en te ondersteunen door doeltreffend gebruik te maken 

van de middelen die in het kader van de ESI-fondsen beschikbaar zijn, met name het ESF, 

in combinatie met andere EU-instrumenten zoals Erasmus+ en de programma's voor 

Europese territoriale samenwerking; 

7. herinnert eraan dat twee miljoen ondernemingen rechtstreeks door de ESI-fondsen zullen 

worden ondersteund, teneinde hun concurrentievermogen te bevorderen en hun 

onderzoeks- en innovatiecapaciteit te vergroten; is ingenomen met het feit dat bijna 15 

miljoen huishoudens dankzij steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 

(EFRO) toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband, terwijl bijna 20 miljoen 

mensen op het platteland dankzij steun uit het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) zullen beschikken over nieuwe of verbeterde ICT-

diensten of -infrastructuur; 

8. benadrukt het belang van de structuur- en investeringsfondsen voor het verbeteren van de 

voorschoolse, onderwijs- en universiteitsinfrastructuur met het oog op het verhogen van 

de kwaliteit van opleidingen en het moderniseren van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 

zodat jongeren de vaardigheden en kwalificaties worden aangeboden waarmee zij een 
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baan kunnen vinden en werknemers hun vaardigheden en kwalificaties kunnen verbeteren; 

9. benadrukt het enorme innovatie- en werkgelegenheidspotentieel van hernieuwbare 

energiebronnen, gezien het streven naar meer hulpbronnen- en energie-efficiëntie; 

verzoekt de Commissie een specifieke energie- en milieustrategie voor regionale 

ontwikkeling te ontwikkelen om ook het onderwijs en de werkgelegenheid te bevorderen; 

10. is van mening dat er behoefte is aan een bredere investeringsstrategie die betrekking heeft 

op de volledige onderwijs- en opleidingscyclus, met inbegrip van alle sectoren van een 

leven lang leren, leren op de werkplek, alsook formeel en niet-formeel leren, aangezien 

"Beter onderwijs" een van de speerpunten van het Europees Sociaal Fonds is; moedigt de 

lidstaten aan hiervan volledig gebruik ervan door te investeren in inclusief onderwijs dat 

een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen, met het oog op het waarborgen van 

gelijke toegang en kansen voor iedereen; 

11. beseft dat micro-ondernemingen en kmo's in de culturele en creatieve sector steeds 

belangrijker worden voor investeringen, groei, innovatie en werkgelegenheid, maar samen 

met culturele ngo's, netwerken en platforms ook de belangrijke taak hebben om de 

culturele en taalkundige verscheidenheid en een brede reeks traditionele kunsten en 

ambachten in stand te houden en te bevorderen; erkent dat cultuur en innovatie cruciale 

factoren zijn om regio's te helpen investeringen aan te trekken, creatief talent te 

ondersteunen en sociale cohesie te bevorderen, en aldus bij te dragen tot de lokale 

ontwikkeling met de ondersteuning van lokale en regionale autoriteiten; 

12. verzoekt om meer investeringen op het gebied van onderwijs, sociale inclusie, 

beroepsopleiding en een leven lang leren, zodat de onderwijs- en opleidingsstelsels 

relevanter worden en de overgang van onderwijs naar werk en een leven lang leren 

eenvoudiger wordt; benadrukt dat er behoefte is aan geconcentreerde financiering om 

schooluitval te voorkomen en aan gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs; 

13. moedigt de lidstaten aan optimaal gebruik te maken van de toegenomen flexibiliteit in het 

kader van het huidige cohesiebeleid om beter te kunnen inspelen op de lokale en regionale 

behoeften en bijzonderheden, onder meer op het gebied van onderwijs, cultuur en sport; 

14. benadrukt het belang van een bredere, holistische aanpak van cultuur, waarbij rekening 

wordt gehouden met de aanzienlijke bijdrage ervan aan onderwijs en opleiding, 

innovatieve sociale en economische ontwikkeling en sociale inclusie; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten daarom meer bekendheid te geven aan het potentieel van 

cultuur om slimme, duurzame en inclusieve groei te bevorderen, alsook culturele 

projecten aan te moedigen, met inbegrip van grensoverschrijdende projecten die een 

bijdrage kunnen leveren aan een versterking van de economische, sociale en territoriale 

cohesie; 

15. wijst op het belang van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat het hoofd kan bieden 

aan het hardnekkige probleem van de hoge jeugdwerkloosheid, die in diverse lidstaten nog 

steeds hoger dan 40 % is; roept de Commissie op tot het bevorderen van infrastructuur 

voor het scheppen van nieuwe hoogwaardige banen en sociale bescherming voor jongeren 

in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen; dringt er bij de lidstaten 

op aan de jongerengarantie volledig ten uitvoer te leggen op basis van nauwe 

samenwerking tussen de diensten voor arbeidsvoorziening en het onderwijsstelsel; 
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16. benadrukt het potentieel van de culturele en creatieve sector op het gebied van 

werkgelegenheid voor jongeren; onderstreept dat verdere stimulering van en investeringen 

in de culturele en creatieve sector een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan 

investeringen, groei, innovatie en werkgelegenheid; roept de Commissie daarom op 

rekening te houden met de speciale mogelijkheden die de hele culturele en creatieve sector 

kan bieden, met inbegrip van ngo's en kleine verenigingen, in het kader van bijvoorbeeld 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

17. merkt op dat er meer moeilijkheden lijken te zijn bij het vervullen van vacatures vanwege 

een discrepantie tussen het aanbod van en de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt; 

benadrukt dat de problemen van discrepantie tussen aanbod van en vraag naar 

vaardigheden, beperkte geografische mobiliteit en onzekere arbeidspraktijken moeten 

worden aangepakt via de ESI-fondsen, en verzoekt om nauwere samenwerking tussen de 

instellingen voor hoger onderwijs, opleidingsinstituten en kmo's op het gebied van 

toegang tot de ESI-fondsen; 

18. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten het Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap in acht nemen bij de tenuitvoerlegging van door de ESI-

fondsen ondersteunde projecten; 

19. stelt met goedkeuring vast dat het doel om een overgang van institutioneel naar 

groepswonen voor mensen met een handicap te bevorderen is opgenomen in de 

doelstellingen van het wetgevingspakket 2014-2020 inzake de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, en verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten de 

bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap in acht nemen bij de tenuitvoerlegging van de ESI-fondsen in dit verband; 

20. benadrukt dat de lidstaten zich moeten verbinden tot de verlening van betere toegang tot 

breedbandinternet van hoge kwaliteit, met name tot openbare wifinetwerken, dat van 

essentieel belang is voor plattelands- en dunbevolkte gebieden; verzoekt de lidstaten en de 

regio's hun investeringsprioriteiten op het gebied van ICT vast te stellen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten met betrekking tot het gebruik van de ESI-fondsen in de ICT-

sector de toegankelijkheid en de transparantie te verbeteren, alsook de vereenvoudiging 

van de procedures te versnellen; 

21. benadrukt dat de traditionele beroepen in stand moeten worden gehouden, met inbegrip 

van de ambachtelijke traditie en bijbehorende vaardigheden, en dat er strategieën moeten 

worden vastgesteld om groei voor ondernemerschap in traditionele beroepen te 

bevorderen, teneinde de culturele identiteit van de traditionele beroepssectoren te 

handhaven; wijst erop hoe belangrijk het is dat de alternerende beroepsopleiding en de 

mobiliteit van jonge ambachtslieden worden ondersteund; 

22. benadrukt dat de huidige migratiecrisis veel uitdagingen voor de onderwijs- en 

opleidingsstelsels van de ontvangende lidstaten met zich meebrengt; verzoekt de EU-

instellingen om de lidstaten de nodige flexibiliteit te bieden en via de ESI-fondsen en 

andere fondsen en programma's van de Unie passende middelen ter beschikking te stellen, 

en roept de lidstaten op volledig gebruik te maken van de geboden kansen en de bestaande 

fondsen voor projecten die de integratie van vluchtelingen, migranten en asielzoekers in 

onderwijs- en opleidingsstelsels substantieel ondersteunen; is van mening dat de toegang 

tot een leven lang leren, met inbegrip van niet-formeel leren en beroepsopleidingen, een 
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potentieel doeltreffend instrument is voor de actieve inclusie van vluchtelingen, migranten 

en asielzoekers, alsook voor hun integratie op de Europese arbeidsmarkt en in de 

Europese samenleving; benadrukt in dit verband de belangrijke rol van de lokale en 

regionale autoriteiten; 

23. benadrukt het feit dat culturele infrastructuur een aanzienlijke impact heeft op de 

economische en sociale ontwikkeling en cohesie op lokaal, regionaal en nationaal niveau; 

verzoekt de Commissie om de grens van 5 miljoen EUR voor culturele infrastructuur te 

verleggen ter gelegenheid van de vaststelling van de "ombnibusverordening", met 

inbegrip van de EFRO-verordening, om de maximale kosten van culturele projecten te 

verhogen tot 10 miljoen EUR voor alle projecten (niet alleen voor Unesco-locaties) en om 

in plaats van de totale kosten de subsidiabele kosten van projecten in aanmerking te 

nemen; 

24. benadrukt de noodzaak van een betere coördinatie en bevordering en optimalisering van 

synergieën tussen de ESI-fondsen en andere fondsen en programma's van de Unie, 

teneinde voor meer effect en doeltreffendheid te zorgen en duurzame groei en 

werkgelegenheid in de EU te stimuleren; roept ertoe op de investeringen vanuit de 

structuurfondsen in de overgangsregio's voort te zetten om de reeds behaalde positieve 

effecten te behouden. 
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