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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

– gezien de conclusies van de Raad van 7 december 2015 getiteld "De bevordering van de 

sociale economie als belangrijkste motor van economische en sociale ontwikkeling in 

Europa" (15071/15), 

1. stelt vast dat het nieuwe, gemainstreamde Europees semester een grotere samenhang 

vertoont, hetgeen meer mogelijkheden biedt om met lidstaten en belanghebbenden op 

ieder niveau het gesprek aan te gaan, waardoor de nationale betrokkenheid wordt versterkt 

en er minder aanbevelingen worden gedaan, en de aandacht wordt gericht op drie 

hoofdprioriteiten als stabiliserende factoren, namelijk het stimuleren van investeringen, 

het voortzetten van structurele hervormingen en het nastreven van verantwoorde 

overheidsfinanciën, met het doel groei, werkgelegenheid, onderwijs- en opleidingskansen 

alsmede onderzoek en innovatie te stimuleren; merkt op dat het stimuleren van de sociale 

economie door middel van projecten die de groei en sociale ondernemingen bevorderen 

kan zorgen voor werkgelegenheid en welvaart in de regio's; is van mening dat de 

regionale en lokale autoriteiten sterker bij een en ander moeten worden betrokken en stelt 

voor een gedragscode in te voeren voor het betrekken van de lokale en regionale 

autoriteiten bij het Europees semester, vergelijkbaar met de gedragscode inzake 

partnerschappen in het cohesiebeleid; 

2. stelt vast dat sommige lidstaten nog steeds te kampen hebben met hoge 

werkloosheidscijfers, met name wat jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid 

betreft; benadrukt dat het vermogen om de arbeidsmarkt te ondersteunen in veel lidstaten 

nog steeds beperkt is en dat de fondsen van het cohesiebeleid soms de belangrijkste bron 

zijn voor investeringen in groei, ontwikkeling, werkgelegenheid en onderwijs; wijst in dit 

verband op de mogelijkheden binnen het Europees semester om instrumenten en 

mechanismen te verkennen om ervoor te zorgen dat de door het stabiliteits- en groeipact 

geboden flexibiliteit kan worden gebruikt op strategische investeringsgebieden voor groei 

en duurzame werkgelegenheid; dringt er daarnaast bij de Commissie op aan de lidstaten te 

helpen hun begrotingsruimte te volle te gebruiken om productieve investeringen te 

ondersteunen en herinnert eraan dat de voordelen van structurele hervormingen op de 

lange termijn zichtbaar worden; is verder van mening dat moet worden overwogen de 

begunstigden van investeringen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) 

2014-2020 bij de beoordeling van het lopende Europees semester te betrekken; 

3. benadrukt dat ondernemingen van de sociale economie een essentiële rol spelen bij het 

zorgen voor een zeer concurrerende en eerlijkere regionale ontwikkeling dankzij het brede 

scala aan bedrijfsmodellen met sociale en ecologische doelstellingen; wijst op de 

noodzaak om de zichtbaarheid in de lidstaten van de bestaande partnerschappen tussen 

regionale en lokale autoriteiten en organisaties van de sociale economie te vergroten; 

verzoekt de Commissie een EU-actieplan te presenteren voor ondernemingen van de 

sociale economie teneinde het volledige potentieel hiervan te ontsluiten voor een 

duurzame groei; 

4. is verontrust over het sneeuwbaleffect van uitblijvende investeringen en de gevolgen 
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daarvan voor de duurzame groei op de lange termijn en het creëren van kwalitatief 

hoogwaardige werkgelegenheid, en betreurt het in dit verband dat de operationele 

programma's van het cohesiebeleid in de huidige programmeringsperiode zo laat zijn 

goedgekeurd; benadrukt dan ook het belang van een snelle en consistente 

tenuitvoerlegging hiervan, gecoördineerd met andere door de EU gefinancierde 

programma's en initiatieven; herinnert er in dit verband aan dat het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) zodanig moet worden uitgevoerd dat het een aanvulling 

vormt op de ESI-fondsen, zodat het volledige openbare en private investeringspotentieel 

kan worden benut en er voor een eerlijker geografisch evenwicht wordt gezorgd; merkt 

meer in het algemeen op dat synergieën tussen de verschillende EU-fondsen, -

programma's en -initiatieven (waaronder het programma voor werkgelegenheid en sociale 

innovatie (EaSI) en Horizon 2020) en nationale investeringen moeten worden benut om 

het volledige potentieel van de geplande investeringen te maximaliseren, territoriale 

verschillen terug te dringen en de doelstellingen van Europa 2020 beter te verwezenlijken; 

benadrukt daarnaast de noodzaak om een grotere plaats in te ruimen voor meerlagige 

governance en de algemene kwaliteit van de overheidsadministratie te verbeteren, zowel 

horizontaal als verticaal gezien, met bijzondere aandacht voor administratieve capaciteit, 

evenals voor het versterken van de aanbestedingsregels, transparantie, 

verantwoordingsplicht en de strijd tegen corruptie; 

5. is zich bewust van het belang van samenhang tussen de instrumenten van het 

cohesiebeleid en het bredere kader van de economische governance, met het oog op 

ondersteuning van de nodige herstelinspanningen om te zorgen voor naleving van de 

regels van het Europees semester; onderstreept echter dat de legitimiteit van het 

cohesiebeleid voortvloeit uit de Verdragen, en dat dit beleid de Europese solidariteit 

belichaamt, gezien het feit dat het als hoofddoelstellingen heeft de economische, sociale 

en territoriale samenhang in de EU te versterken door de verschillen tussen de 

ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio's te beperken, investeringen te 

financieren die verband houden met de Europa 2020-doelstellingen en de EU dichter bij 

haar burgers te brengen; is dan ook van mening dat maatregelen die de doeltreffendheid 

van ESI-fondsen koppelen aan een gezonde economische governance met de nodige 

voorzichtigheid en op evenwichtige wijze moeten worden toegepast, maar alleen als 

laatste redmiddel, en dat verslag moet worden uitgebracht over het effect ervan; herinnert 

er tevens aan dat de toepassing van dergelijke maatregelen altijd gerechtvaardigd en 

transparant moet zijn en rekening moet houden met de specifieke sociaaleconomische 

omstandigheden in de betrokken lidstaat, om een beperking van de regionale en lokale 

investeringen te voorkomen, die absoluut essentieel zijn voor de economieën van de 

lidstaten, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), daar hun 

investeringen de groei en de werkgelegenheid maximaliseren en het 

concurrentievermogen en de productiviteit stimuleren, met name in tijden waarin de 

overheidsuitgaven onder grote druk staan; 

6. wijst met betrekking tot de gevallen van de twee lidstaten die het voorwerp vormden van 

de besluiten van de Raad van 12 juli 2016 in het kader van de procedure bij buitensporige 

tekorten op basis van artikel 126, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), op het voorstel van de Commissie van 27 juli 2016 en het 

daaropvolgende besluit van de Raad van 8 augustus om de boetes die opgelegd hadden 

kunnen worden te annuleren, rekening houdend met de met redenen omklede verzoeken 

van de lidstaten, de moeilijke economische situatie, de hervormingsinspanningen van 
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beide landen en hun toezegging om zich aan de regels van het groei- en stabiliteitspact te 

zullen houden; is in deze context van mening dat bij het voorstel om de vastleggingen 

voor de ESI-fondsen voor 2017 gedeeltelijk op te schorten in het kader van maatregelen 

die de doeltreffendheid van ESI-fondsen koppelen aan een gezonde economische 

governance, rekening moet worden gehouden met het standpunt van het Parlement dat in 

de gestructureerde dialoog wordt ingenomen;  

7. verzoekt de Commissie beter rekening te houden met de Europa 2020-strategie en zich 

werkelijk te richten op de kerndoelen daarvan door de tenuitvoerlegging ervan te 

verbeteren en in de context van het Europees semester een analyse van de strategie uit te 

voeren, alsook door maatregelen en een methode voor te stellen om de uitgaven van de 

EU-fondsen in verband met de Europa 2020-doelstellingen beter te controleren; is van 

mening dat de aanstaande herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) een 

gelegenheid zal bieden om de meerwaarde en de steun van de ESI-fondsen voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, die indirect verband 

houden met de processen van het Europees semester, te analyseren, te evalueren en waar 

nodig te verbeteren; 

8. merkt op dat het corrigeren van de economische ongelijkheid die voortvloeit uit het 

uiteenlopende monetair beleid binnen en buiten de eurozone van belang is om de 

doelstellingen van het territoriale cohesiebeleid te bereiken;  

9. meent dat het waarborgen van transparantie en doeltreffendheid van overheidsuitgaven 

van essentieel belang is voor de totstandbrenging van een op groei gerichte omgeving; is 

verder van oordeel dat vereenvoudiging van de administratieve procedures krachtdadiger 

moet worden nagestreefd, waarbij vermindering van de administratieve belasting voorop 

moet staan; is ingenomen met het feit dat diverse lidstaten erin geslaagd zijn de 

landenspecifieke aanbevelingen in hun operationele programma's op te volgen met behulp 

van gerichte investeringen of hervormingen in de context van ex-ante-voorwaarden; merkt 

op dat de landenspecifieke aanbevelingen een nuttig instrument kunnen zijn voor de 

verspreiding van investeringsmogelijkheden, en in combinatie met de ex-ante-

voorwaarden van het cohesiebeleid een belangrijke rol zouden kunnen spelen, aangezien 

zij belangrijke positieve spillover-effecten hebben op de bredere investeringsomgeving; 

stelt vast dat ESI-fondsinvesteringen nu al bijdragen tot de uitvoering van structurele 

hervormingen en de algehele economische prestatie in lidstaten helpen verbeteren – zoals 

aanbevolen in de desbetreffende landenspecifieke aanbevelingen – door bij te dragen tot 

de verwezenlijking van de strategische EU-doelstellingen van economische groei, 

kwalitatief hoogwaardige banen en duurzame ontwikkeling in de gehele Unie, met 

inbegrip van regio's of gebieden die kampen met een natuurlijk of geografisch nadeel; 

10. is van mening dat het voorgestelde steunprogramma voor structurele hervormingen 

(SRSP) op verzoek specifieke en gerichte steun zou moeten bieden aan lidstaten om hen te 

helpen institutionele, structurele en administratieve hervormingen uit te werken en toe te 

passen, als bijkomende ondersteuning waarbij tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat geen 

sprake is van overlappende/dubbele financiering met de andere communautaire 

instrumenten of andere soorten technische bijstand die er al zijn; verzoekt de Commissie 

in dit verband een enkel strategisch document te publiceren met de prioriteiten en criteria 

voor het gebruik van het SRSP in coördinatie met andere EU-maatregelen voor 

capaciteitsopbouw; benadrukt dat de voorgestelde overdracht – op initiatief van de 
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Commissie – van middelen voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid 

naar het SRSP geen precedent voor toekomstige voorstellen mag vormen.  
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