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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: 

1. verwelkomt de jaarlijkse groeianalyse 2017 van de Commissie als belangrijk onderdeel 

van het Europese herstelproces op basis van een strategie van investeringen, structurele 

hervormingen, banencreatie en gezonde overheidsfinanciën, gericht op het bevorderen van 

hogere groeiniveaus, het versterken van het Europese herstel en het bewerkstelligen van 

opwaartse convergentie; 

2. vindt het zorgwekkend dat er nog steeds aanwijzingen zijn van macro-economische 

onevenwichtigheden en beperkte convergentie, met name binnen de eurozone; 

3. maakt zich zorgen over de gebrekkige uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen 

in het economische herstel van Europa, alsook over de grote investeringskloof in de EU, 

die de groeimogelijkheden van de EU op de lange termijn in gevaar brengt; vraagt de 

lidstaten zich ertoe te verbinden structurele hervormingen door te voeren en hun schuld-

bbp-ratio en hun begrotingstekort te verlagen teneinde groei te bevorderen en banen te 

creëren; is van mening dat de lidstaten in eerste instantie verantwoordelijk moeten blijven 

voor de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen en zelf moeten beslissen hoe 

dat het beste kan worden gedaan; wijst op de rol van de lokale en regionale overheden en 

andere belanghebbenden, alsook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-

fondsen) zelf, bij de ondersteuning van deze structurele hervormingen, banencreatie en 

investeringen; vraagt de Commissie te overwegen om zo nodig lokale en regionale 

autoriteiten bij het Europees semester te betrekken; 

4. vraagt om een beleid voor het Europees semester dat gericht is op het stimuleren van de 

interne vraag om de Europese economie veerkrachtiger te maken in een context van 

verslechterende mondiale vooruitzichten en een dalende mondiale vraag; 

5. erkent de doelstelling van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat 

is opgezet om investeringsprojecten met een hoog risico te ondersteunen teneinde de 

groeimogelijkheden te versterken op basis van hoogwaardige werkgelegenheid en 

productiviteit; is echter bezorgd over de enorme wanverhouding in het gebruik van het 

fonds tussen de EU-15 (91 % van de middelen) en de EU-13 (9 % van de middelen); 

neemt nota van het voorstel van de Commissie om de synergieën en complementariteit 

tussen het EFSI en de ESI-fondsen te versterken en gerichtere lokale en regionale 

technische bijstand te verlenen teneinde de onderlinge verschillen op de interne markt te 

verkleinen door alle regio's in staat te stellen hun potentieel te ontwikkelen en teneinde de 

geografische dekking van het EFSI in de EU te verbeteren; verzoekt de EIB en de 

Commissie ervoor te zorgen dat de verdeling van de fondsen wordt gebaseerd op een 

zorgvuldige financiële analyse en dat de aanvragen op billijke wijze op hun waarde 

worden beoordeeld; benadrukt evenwel dat het effect van het EFSI op de groei en de 

werkgelegenheid nog onvoldoende is aangetoond; onderstreept in dit verband dat het EFSI 

de ESI-fondsen moet aanvullen en geenszins afbreuk mag doen aan de rol van het 

cohesiebeleid als belangrijkste investeringsbeleid van de EU, dat de EU dichter bij de 

burger brengt; verzoekt de Commissie verdere maatregelen voor te stellen om 

bovengenoemde discrepantie te verminderen en voor meer evenwicht te zorgen; 
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6. is het met de Commissie eens dat de advieshub moet worden versterkt om meer op lokale 

en regionale schaal te kunnen werken, beter met nationale stimuleringsbanken samen te 

werken en een nuttig instrument te zijn om projectontwikkelaars te helpen betere 

projecten te ontwikkelen, in het bijzonder in regio's of sectoren waar extra voorlichting en 

technische capaciteit nodig zijn; vraagt de Commissie een beter gebruik van het EFSI door 

lokale en regionale autoriteiten overal in de EU te bevorderen, vooral door middel van 

investeringsplatforms; verzoekt de Commissie in dit verband mee te helpen door 

informatie te verspreiden en het huidige gebrek aan administratieve en institutionele 

capaciteit op subnationaal niveau aan te pakken; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

ten volle en overeenkomstig de Europa 2020-strategie gebruik te maken van de 

mogelijkheden van het EFSI en de ESI-fondsen om de investeringskloof in de EU te 

dichten; 

7. benadrukt dat de lidstaten, in het kader van het Europees semester en de inspanningen om 

het cohesiebeleid te vereenvoudigen, zoals de activiteiten van de taskforce inzake betere 

tenuitvoerlegging, meer acties moeten ondernemen om de nodige structurele 

hervormingen, en alle andere maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering hiervan, 

onder andere institutionele capaciteitsopbouw, door te voeren teneinde de groei en de 

werkgelegenheid te stimuleren en de obstakels weg te nemen waarmee begunstigden van 

het cohesiebeleid worden geconfronteerd; benadrukt evenwel de noodzaak van coördinatie 

tussen de prioriteiten van de EU en de nationale, regionale en lokale behoeften; benadrukt 

hoe belangrijk ex-antevoorwaarden zijn om de capaciteitsopbouw in de lidstaten te 

verbeteren; benadrukt dat de Europese burgers beter van de behaalde resultaten op de 

hoogte moeten worden gebracht om de Europese toegevoegde waarde meer zichtbaarheid 

te geven; 

8. herhaalt dat de uitvoering van de ESI-fondsen tijdens de financiële 

programmeringsperiode 2014-2020 moet worden bespoedigd; erkent dat de lidstaten 

verantwoordelijk moeten blijven voor de aanwijzing van programma's, maar is van 

mening dat de analyse van de tekortkomingen bij de uitvoering moet worden gevolgd door 

op maat gemaakte aanbevelingen, die moeten worden opgenomen in de formulering van 

de landenspecifieke aanbevelingen; verzoekt de Commissie dergelijke maatregelen in 

nauw overleg met de lidstaten vast te stellen; 

9. benadrukt dat de lidstaten, om beter op economische uitdagingen te reageren en groei te 

stimuleren, meer flexibiliteit bij de uitvoering moet worden geboden wanneer zij van de 

investeringsclausules gebruik maken; is het in dit verband met de Europese Rekenkamer 

eens dat overheidsopdrachten, die een permanent probleem zijn, ook op het niveau van de 

Commissie moeten worden aangepakt, en dat de Commissie als pleitbezorger voor 

verbeteringen op dit gebied moet optreden; 

10. is verheugd dat het voorstel van de Commissie om delen van de ESI-fondsen voor Spanje 

en Portugal op te schorten, is uitgesteld in het licht van constructieve kritiek van het 

Parlement, waaruit overtuigend is gebleken dat dit voorstel overbodig is, en op basis van 

een beoordeling van de Commissie waaruit blijkt dat beide landen vooruitgang boeken 

met betrekking tot hun doelstellingen om de tekorten te verminderen; is het met de 

Commissie eens dat de eurozone een meer gemeenschappelijke aanpak moet volgen, 

waarbij rekening wordt gehouden met de uiteenlopende begrotingssituatie van de 

lidstaten; wijst in dit verband op de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen; 
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verwacht voorts in 2017 een verslag van de Commissie over de toepassing van artikel 23 

van Verordening (EU) nr. 1303/2013 waarin rekening wordt gehouden met het standpunt 

dat het Parlement tijdens de gestructureerde dialoog van 2016 heeft ingenomen; 

11. is ingenomen met de verklaring van de Commissie over het belang van investeringen in 

kennis, innovatie, onderwijs en ICT als aanjagers van groei; pleit voor de invoering van 

beleid dat basistoegang tot connectiviteit voor iedere Europese burger mogelijk maakt; 

12. is van mening dat de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa alleen kunnen 

worden verwezenlijkt door de betrokkenheid van kmo's, lokale autoriteiten en andere 

actoren op basisniveau te vergroten; verzoekt de EIB en de Commissie ervoor te zorgen 

dat deze belanghebbenden aanvragen voor projectfinanciering met succes kunnen 

opstellen en indienen, hierbij de nodige ondersteuning krijgen en niet worden blootgesteld 

aan onnodige regeldruk; wijst er in het bijzonder op dat door de gemeenschap geleide 

lokale ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat de stem van lokale actoren wordt gehoord; 

13. is verheugd over de steun voor kmo's via het kmo-loket van het EFSI en het initiatief voor 

kmo's; vindt het bemoedigend dat de kmo-sector sinds de financiële crisis van 2008 aan 

het herstellen is; verzoekt de Commissie er in samenwerking met de lidstaten voor te 

zorgen dat probleemgebieden worden aangepakt, onder andere de trage toename van de 

werkgelegenheid in kmo's en de stagnerende groei in de maakindustrie, de bouwsector en 

de detailhandel; 

14. is van mening dat toegang tot financiering de belangrijkste uitdaging blijft voor groeiende 

kmo's; merkt op dat de commerciële bankensector, die voornamelijk wordt gereguleerd 

door de lidstaten, voor de meeste kmo's de voornaamste financieringsbron blijft; wijst er 

daarom op dat de lidstaten in het herstel van de kmo-sector de belangrijkste actoren zullen 

blijven en dat de Commissie ervoor moet zorgen dat haar maatregelen een doeltreffende 

ondersteunende functie hebben. 
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