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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid 

en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt de aanvullende rol die de EU-begroting speelt bij het verwezenlijken van de in 

de jaarlijkse groeianalyse 2017 vermelde doelstellingen van de Unie in het kader van het 

sociale beleid teneinde in de hele EU meer en betere banen te scheppen; neemt ter kennis 

dat de uitvoering van een aantal van de 187 werkgelegenheidsprogramma's vertraging 

heeft opgelopen en dat in september 2016 slechts 65 % van de bevoegde nationale 

autoriteiten waren aangewezen; 

2. verzoekt de lidstaten en de Commissie vaart te zetten achter de uitvoering van alle 

programma's die het scheppen van fatsoenlijke, hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid voor alle bevolkingscategorieën en met name jongeren kunnen 

bevorderen; benadrukt dat, ondanks een lichte daling van de werkloosheid in de EU, de 

jeugdwerkloosheid nog steeds 18,6 % bedraagt; verzoekt de lidstaten te zorgen voor een 

proactievere follow-up door de autoriteiten die de programma's beheren; 

3. wijst erop dat de economische groei in de EU en de eurozone bescheiden blijft; 

beklemtoont dat er investeringen nodig zijn in onderzoek, innovatie en onderwijs; merkt 

op dat er in de EU-begroting 2017 voor 21 312,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten 

is toegewezen voor concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid via programma's als 

Horizon 2020, Cosme en Erasmus+; 

4. neemt kennis van de goedkeuring van 500 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor 

het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief  voor 2017; benadrukt dat dit bedrag ontoereikend 

is en in het huidige MFK verhoogd en veiliggesteld moet worden; merkt echter op dat bij 

de tussentijdse herziening van het MFK een akkoord moet worden bereikt over 

toereikende bijkomende financiering voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor de 

resterende duur van de huidige MFK-periode; 

5. beklemtoont de hefboomwerking van de EU-begroting op de nationale begrotingen; dringt 

er bij de lidstaten op aan de uitvoering van de programma's te versnellen, overeenkomstig 

de strategie van de Unie om de werkgelegenheid te vergroten, en meer maatregelen te 

nemen om armoede en ongelijkheid te verminderen; onderstreept dat deze 

verantwoordelijkheid vooral bij de lidstaten ligt; benadrukt voorts dat volgens Eurostat 

122,3 miljoen mensen in de EU momenteel op of onder de armoedegrens leven, en dat het 

aanpakken van deze situatie een politieke prioriteit is; 

6. neemt kennis van het voorstel van de Commissie (COM(2016) 605) ter vereenvoudiging 

van de horizontale en sectorale financiële regels; neemt eveneens kennis van het voorstel 

om ook na 2017 via het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering steun te 

blijven verlenen aan NEET's (jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of 

een opleiding volgen) in regio's met een hoge jeugdwerkloosheid; 

7. neemt kennis van het voorstel van de Commissie (COM(2016) 597) om de looptijd van 

het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) te verlengen; merkt op dat het 

EFSI tot doel heeft banen te scheppen en de jeugdwerkloosheid aan te pakken door 

investeringen aan te trekken; 
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8. benadrukt dat de structuur van EU-financieringsinstrumenten zoals het EFSI moet worden 

afgestemd op de doelstelling de sociaaleconomische convergentie van de EU-lidstaten en -

regio's te verbeteren door kmo's meer steun te verlenen; merkt op dat een verhoging van 

dergelijke investeringen vooral nodig is in de achterstandsgebieden van de EU, waarvan er 

sommige al tien jaar lang geen groei meer kennen; dringt er bij het Europees 

Investeringsfonds (EIF) op aan nieuwe producten uit hoofde van het kmo-loket te 

presenteren en ten uitvoer te leggen om het mandaat van het EIF inzake InnovFin, Cosme 

en risicokapitaal, overeenkomstig de EFSI-verordening, sneller uit te voeren, met name 

het kapitaalproduct van het kmo-loket en de onbeperkte garanties voor riskantere leningen 

aan innovatieve kmo's en kleine midcap-ondernemingen; dringt er voort op aan dat het 

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie de toegang tot 

microfinanciering bevordert voor kwetsbare groepen alsook voor micro-ondernemingen 

en sociale ondernemingen; verzoekt de EIB prioriteit te geven aan projecten die voor 

ondersteuning uit het EFSI en het EIF in aanmerking komen om synergieën te bevorderen 

en doeltreffende strategieën te ontwikkelen. 
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