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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de financiële crisis in sommige lidstaten gevolgen heeft gehad voor het 

cohesiebeleid en geleid heeft tot nog hogere werkloosheids- percentages, toegenomen 

armoede, sociale uitsluiting en grotere verschillen tussen de regio's in de Unie; 

B. overwegende dat uit de meest recente cijfers over 2013 blijkt dat de langdurige 

werkloosheid in de Unie zich met 5,1 % van de beroepsbevolking op een historisch hoog 

peil bevindt; overwegende dat langdurige werkloosheid cruciale gevolgen heeft voor 

iemands levensloop en een structureel karakter kan krijgen, vooral in perifere regio's. 

C. overwegende dat de overheidsinvesteringen in de Unie recentelijk in reële termen zijn 

afgenomen met 15 %, en overwegende dat vele regio's, met name de regio's die kampen 

met een demografische problematiek, geen passende bijdrage hebben kunnen leveren aan 

de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen, met name de kerndoelstelling van 

een werkgelegenheidspercentage van 75 % tegen 2020, de doelstelling om het aantal 

mensen in armoede met 20 miljoen te verminderen, en de doelstelling om voortijdig 

schoolverlaten terug te dringen; 

D. overwegende dat regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of 

demografische belemmeringen over het algemeen een hoger werkloosheidspercentage,  

minder economische groei en een gebrek aan investeringen hebben, hetgeen tot structurele 

verschillen in de Unie leidt; overwegende dat het werkgelegenheidspercentage in deze 

regio's gemiddeld ongeveer 10 procentpunt onder de nationale doelstelling ligt, waar dat 

in meer ontwikkelde regio's slechts 3 procentpunt is; 

E. overwegende dat de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) nog steeds een 

van de belangrijkste investeringsinstrumenten van de Unie zijn, met het potentieel om de 

ongelijkheden en structurele onevenwichtigheden tussen de regio's te verkleinen, 

negatieve trends van de economische crisis op te vangen en om degelijke en duurzame 

werkgelegenheid te scheppen, alsook duurzame groei te verwezenlijken, met name in 

regio's die daar het meeste behoefte aan hebben, mits op efficiënte wijze aangewend; 

overwegende dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) het belangrijkste instrument is voor 

investeringen in menselijk kapitaal, bevordering van de integratie op de arbeidsmarkt en 

bestrijding van armoede en sociale uitsluiting; 

F. overwegende dat de sociaaleconomische onevenwichtigheden tussen lidstaten verder zijn 

toegenomen, terwijl het omgekeerde het geval is met betrekking tot de doelstelling van 

regionale convergentie; overwegende dat de kern-periferie-kloof voor werkloosheid is 

toegenomen van 3,5 % in 2000 tot 10 % in 2013; overwegende dat deze divergentie het 

risico van versplintering verhoogt en een bedreiging vormt voor de economische stabiliteit 

en de sociale cohesie van de Unie; overwegende dat in het zesde cohesieverslag de rol van 

de ESIF wordt benadrukt bij het bestrijden van ongelijkheid, met name tijdens de crisis; 
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1. acht het betreurenswaardig dat het werkgelegenheidscheppend potentieel van de Unie-

fondsen nog steeds onvoldoende is, en merkt op dat het verder moet worden versterkt aan 

de hand van een meer efficiënte en resultaatgerichte beleidsvorming en  -

tenuitvoerlegging; uit in dit verband zijn bezorgdheid over de vertraging bij de 

goedkeuring en implementatie van operationele programma's voor de 

programmeringsperiode 2014-2020, en roept de Commissie en de lidstaten op het proces 

te versnellen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de toegang tot financiering 

voor alle begunstigden, te vergemakkelijken, en met name voor mkb-bedrijven, die 80 % 

van de nieuwe banen in de Unie hebben gegenereerd; 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten beleidsmaatregelen te treffen die zijn toegesneden 

op het creëren van hoogwaardige banen voor langdurig werklozen, oudere werklozen, 

vrouwen en andere prioritaire groepen die bijzonder hard zijn getroffen door de crisis; 

3. acht het betreurenswaardig dat het werkloosheidspercentage onder jongeren in sommige 

lidstaten te hoog blijft, met name in de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de 

economische crisis; dringt er bij de lidstaten op aan onverwijld zo goed mogelijk gebruik 

te maken van de middelen die beschikbaar zijn in het kader van het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, met name de 1 miljard EUR aan voorfinanciering  –

wanneer deze is vrijgekomen – om de toegang tot de arbeidsmarkt van jongeren te 

vergemakkelijken; moedigt de lidstaten aan beschikbare fondsen van de Unie te benutten 

om nationale programma's die gericht zijn op stimulering van cohesie, regionaal 

concurrentievermogen en werkgelegenheid, en bevordering van de ondernemingsgeest, 

met name onder jongeren, aan te vullen en verbeteren; dringt er in dit verband tevens bij 

de Europese instellingen voor hoger onderwijs op aan meer inspanningen te verrichten om 

hun programma's aan te passen aan de behoeften op de arbeidsmarkt, en in de 

samenleving in het algemeen, en individuele begeleidings- en coachingsprogramma's te 

ontwikkelen, hetgeen kan bijdragen aan de bestrijding van grootschalige 

jeugdwerkloosheid; 

4. merkt op dat het aantal voortijdige schoolverlaters in de Unie nog steeds hoog is, dat dit 

probleem van invloed is op de jeugdwerkloosheid; benadrukt dat dit probleem moet 

worden opgelost door onderwijsprogramma's en curricula te moderniseren, en daarbij 

gebruik te maken van het ESF; 

5. onderstreept het belang van de genderdimensie voor banengroei; dringt er bij de 

Commissie op aan voldoende financiering toe te wijzen voor de aanpak van de 

werkloosheid onder vrouwen; is van oordeel dat vrouwen kunnen profiteren van 

technologische vooruitgang waardoor ze flexibelere werktijden kunnen verkrijgen, en 

dringt er bij de Commissie op aan hierin te investeren; 

6. dringt er bij de Commissie op aan bijzondere aandacht te schenken aan de situatie van 

minderheidsgroepen in de Unie, omdat zij te lijden hebben van alle vormen van sociale 

uitsluiting, waardoor zij eerder worden getroffen door structurele werkloosheid; is van 

mening dat bij iedere ontwikkeling van het beleid gericht op sociale cohesie in de Unie 

rekening moet worden gehouden met de integratie van minderheden; 

7. benadrukt dat, vanwege wijzigingen in de productiepatronen en de vergrijzing van de 

bevolking, de rol van het ESF en de investeringen in de aanpassing van de vaardigheden 
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van de werknemers, aanzienlijk zijn toegenomen; is er in dit verband stellig van overtuigd 

dat het ESF het nationaal beleid van de lidstaten moet aanvullen; dringt er bij de lidstaten 

en de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen zo doelmatig 

en efficiënt mogelijk worden gebruikt om de inzetbaarheid van de werknemers, sociale 

integratie en gendergelijkheid te waarborgen; onderstreept tegelijkertijd dat uit hoofde van 

het ESF gefinancierde opleidingsprogramma's ook afgestemd moeten zijn op de behoeften 

van ondernemers en personeel op leidinggevend niveau om een duurzame ontwikkeling 

van bedrijven te waarborgen, met name van het mkb, dat de meeste banen in de Unie 

creëert. 

8. roept de lidstaten en de Commissie op te blijven werken aan de verbetering en verdieping 

van het Eures-platform als doeltreffend hulpmiddel om de mobiliteit van werknemers in 

Europa, in het bijzonder de grensoverschrijdende mobiliteit, te vergemakkelijken door hun 

kennis van de  arbeidsmarkt van de Unie te verbeteren, hen te informeren over de 

arbeidskansen en hen te helpen met de formaliteiten; moedigt de lidstaten aan Eures-

netwerken te ontwikkelen en te ondersteunen, niet in de laatste plaats omdat 

grensarbeiders de eersten zijn die te maken hebben met problemen en moeilijkheden om 

hun beroepskwalificaties erkend te krijgen; stelt vast dat deze netwerken, doordat zij de 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners, lokale en regionale 

overheden en overige particuliere belanghebbenden verenigen, de grensoverschrijdende 

mobiliteit vergemakkelijken en ondersteunen; 

9. beklemtoont de noodzaak om bij het scheppen van hoogwaardige banen gebruik te maken 

van nieuwe technologieën; is van oordeel dat de Commissie een verband moet leggen 

tussen terugdringing van de werkloosheid en de instrumenten van de digitale agenda en 

Horizon 2020. 

10. benadrukt dat de Unie moet investeren in ondernemingen en startende ondernemers moet 

ondersteunen, in het bijzonder mkb-bedrijven die 99 % van de ondernemingen in de Unie 

vormen en goed zijn voor 80 % van de nieuwe arbeidsplaatsen, door hun toegang tot 

financiering te vergemakkelijken, door de administratieve rompslomp te verminderen, 

door de regelgeving in het REFIT-programma te vereenvoudigen, en door te zorgen voor 

een gunstige omgeving en het juiste regelgevingskader, ook voor start-ups; benadrukt dat 

dergelijke maatregelen niet mogen leiden tot aantasting van sociale en arbeidsrechten in 

de EU; is derhalve verheugd over het voornemen om het nieuwe Europese Fonds voor 

Strategische Investeringen op te zetten als een instrument ter aanvulling van het 

cohesiebeleid, met het potentieel om binnen drie jaar 1,3 miljoen aanvullende banen te 

scheppen; 

11. beklemtoont dat het cohesiebeleid moet worden ingezet om slimme en duurzame groei te 

verwezenlijken in die regio's die daar het meest behoefte aan hebben, door de oprichting 

en ontwikkeling van micro-ondernemingen en mkb-bedrijven te ondersteunen via een 

reeks maatregelen en financiële instrumenten; 

12. dringt er bij de lidstaten op aan om, met het oog op de verwezenlijking van 

sociaaleconomische convergentie, ervoor te zorgen dat ook in perifere en kleine regio's de 

nodige capaciteiten, zoals personele middelen, aanwezig zijn om de beschikbare fondsen 

op te nemen; 
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13. dringt er bij de lidstaten op aan om, gelet op de negatieve gevolgen van de vergrijzing van 

de bevolking en andere demografische uitdagingen voor de arbeidsmarkt, projecten te 

ontwikkelen die bevolkingsafname aanpakken en mobiliteit ondersteunen; 

14. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat er gericht wordt geïnvesteerd in 

economisch zwakkere regio's die kampen met hoge werkloosheid, alsmede in mkb-

bedrijven in dergelijke regio's, omdat zij beperkt toegang hebben tot financiering, om 

ervoor te zorgen dat deze inspanningen tot concrete verbeteringen leiden waar zij het 

hardst nodig zijn, waarbij de keuze op passende wijze afhangt van de economische 

eigenschappen van de investeringen; deelt de visie van de Commissie dat groeiende 

sectoren als de digitale economie, groene sectoren en gezondheidszorg, behoefte hebben 

aan gekwalificeerde werknemers; 

15. herinnert eraan dat afstemming van de lonen op de productiviteit niet alleen van belang is 

voor de sociale cohesie, maar ook zorgt voor een sterke economie en een productieve 

beroepsbevolking; 

16. benadrukt de rol van territoriale cohesie en onderstreept in dit verband het belang van 

investeringen in grensoverschrijdende infrastructuur, zoals binnenwateren, vanwege hun 

rol bij de stimulering van de sociaaleconomische ontwikkeling van regio's. 

17. is van mening dat cohesiebeleidsmaatregelen een essentiële rol moeten spelen om de 

interne verschillen in concurrentievermogen en de structurele onevenwichtigheden te 

verkleinen in regio's die daar het meest behoefte aan hebben; dringt er bij de Commissie 

op aan prefinanciering te overwegen om in de periode 2014-2020 voor de betrokken 

lidstaten maximale benutting van fondsen te vergemakkelijken en daarbij altijd te 

waarborgen dat het beginsel van budgettaire verantwoordelijkheid wordt geëerbiedigd; 

18. is van mening dat begrotingsdiscipline van cruciaal belang is voor de verwezenlijking van 

groei en het creëren van werkgelegenheid die slim en duurzaam is; roept op tot een 

hernieuwde nadruk op betere bestedingen en fraudebestrijding; 

19. benadrukt dat het beleid inzake groei en werkgelegenheid tot gedifferentieerde territoriale 

effecten heeft geleid, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere regio, en dat de 

regionale verschillen sinds het begin van de crisis groter zijn geworden; benadrukt dat er 

in de landenspecifieke aanbevelingen rekening moet worden gehouden met territoriale 

verschillen binnen de lidstaten om groei en werkgelegenheid te stimuleren met behoud 

van de territoriale samenhang; 
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