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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. benadrukt dat de Unie zich overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) ten doel stelt de harmonische ontwikkeling van 

de Unie in haar geheel te bevorderen en de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 

van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te 

verkleinen; 

2. benadrukt dat een sterke eurozone een cruciale voorwaarde is voor een sterk Europa als 

geheel en dat de gemeenschappelijke munt, net zoals het cohesiebeleid, 

langetermijndoelstellingen dient door bij te dragen aan groei en werkgelegenheid, grotere 

stabiliteit, meer veiligheid en betere kansen; beklemtoont echter dat de eurozone geen 

vooruitgang kan boeken en niet in staat zal zijn het aanzienlijke groeiniveau te bereiken 

dat vereist is voor ontwikkeling en het scheppen van banen zonder gezamenlijke 

inspanningen om een goede mix van economisch beleid uit te voeren, bestaande uit 

investeringen, structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie in alle lidstaten, zowel 

binnen als buiten de eurozone; wijst erop dat economisch beleid moet worden ontwikkeld 

voor elke lidstaat afzonderlijk op basis van de specifieke kenmerken van die lidstaat, zoals 

in het geval van het Europees Semester, en dat men zich ver weg moet houden van een 

uniforme "one size fits all"-aanpak en elke mogelijke geografische of andere opdeling, 

zoals tussen eurolanden en niet-eurolanden, moet vermijden; neemt in dit verband kennis 

van de studie met betrekking tot de externe effecten van investeringen in het kader van het 

cohesiebeleid, waarin wordt aangetoond dat er in lidstaten die nettobetaler zijn rendement 

wordt behaald op investeringen die in begunstigde lidstaten worden gedaan in het kader 

van de operationele programma's1; 

3. geeft echter toe dat ongelijkheden en verschillen binnen de eurozone, met name wat 

werkgelegenheid en werkloosheidscijfers betreft, een bedreiging vormen voor de 

Economische en Monetaire Unie en voor de EU in het algemeen, en dat dit in de mate van 

het mogelijke moet worden voorkomen; wijst er daarom op dat het voor het ontwerpen en 

uitvoeren van het cohesiebeleid zonder enige twijfel van cruciaal belang is regionale 

ongelijkheden in de gaten te houden en toe te zien op hun evolutie, aangezien er een 

gunstiger klimaat voor het behalen van de doelstellingen van het cohesiebeleid kan 

worden gecreëerd als uitdagingen in de eurozone worden aangepakt, meer bepaald door 

een beter bestuur, meer begrotingsconvergentie en een betere afstemming op maatregelen 

van de Europese Centrale Bank (ECB); 

4. stelt vast dat de tendens van het bbp per hoofd van de bevolking in de eurozone zo goed 

als stagneert; dringt bovendien aan op het hanteren van ruimere sociaal-economische 

beoordelingscriteria, waaronder bijvoorbeeld de index voor sociale vooruitgang, als 

                                                 
1 Verslag getiteld "How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?" (Welke 

voordelen levert het cohesiebeleid in de Visegrádlanden op voor de lidstaten van de EU-15?), opgesteld als 

onderdeel van een studie in opdracht van het Pools ministerie voor Economische Ontwikkeling met een ex-

postevaluatie en prognose inzake de voordelen die de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid in de 

Visegrádlanden oplevert voor de lidstaten van de EU-15. 
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essentiële aanvulling op het bbp; vestigt de aandacht op de parameters van het stabiliteits- 

en groeipact en wijst op het gebruik van geaggregeerde gegevens, die niet noodzakelijk 

een diep inzicht bieden in de economische en sociale contrasten en verschillen tussen 

lidstaten en regio's, hetgeen op zijn beurt bijkomende maatregelen in het kader van de 

Europese pijler van sociale rechten noodzakelijk maakt; wijst erop dat de doorsnede van 

de Europese bevolking die onder de armoedegrens leeft uiterst breed is; dringt daarom aan 

op de toepassing van een alomvattende strategie tegen armoede, zodat de doelstellingen 

van Europa 2020 kunnen worden behaald; wijst erop dat er een evenwichtige mix van 

bindende maatregelen en solidariteit nodig is om het economisch, monetair en ander 

beleid van de EU ten uitvoer te leggen; beklemtoont dat een aanzienlijk aantal 

landspecifieke aanbevelingen niet volledig kan worden uitgevoerd zonder een actieve rol 

voor lokale en regionale autoriteiten; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom een 

procedure te ontwerpen om lokale en regionale autoriteiten naar behoren bij het Europees 

Semester te betrekken; 

5. is verheugd dat de financiering in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2014-

2020 goed is voor 454 miljard EUR in lopende prijzen; benadrukt echter dat het 

cohesiebeleid van de EU niet louter een instrument is, maar een structuurbeleid voor de 

lange termijn dat gericht is op het wegwerken van regionale ongelijkheden op het vlak van 

ontwikkeling en de bevordering van investeringen, werkgelegenheid, 

concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en groei, en dat het cohesiebeleid het 

voornaamste en meest omvattende beleid vormt om grotere economische, sociale en 

territoriale cohesie tot stand te brengen in alle lidstaten, zonder onderscheid tussen 

eurolanden en niet-eurolanden; herinnert eraan dat de EU-begroting vijftigmaal zo klein is 

als de totale overheidsuitgaven van de EU-28 en ongeveer 1 % van het bbp van de EU-28 

bedraagt; benadrukt daarom dat er synergieën tot stand moeten komen tussen de 

begrotingen van de EU en de lidstaten, beleidsprioriteiten en acties en projecten ter 

verwezenlijking van EU-streefdoelen, weliswaar met behoud van een evenwicht tussen de 

economische en sociale aspecten van het EU-beleidskader; wijst erop dat de 

medefinancieringsvereisten in het kader van de ESI-fondsen een belangrijk mechanisme 

zijn voor het creëren van synergieën; is van mening dat de eenheid van de EU-begroting 

in stand moet worden gehouden; is ingenomen met de maatregelen die in de lopende 

programmeringsperiode zijn ingevoerd om het cohesiebeleid beter af te stemmen op de 

Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei; 

6. benadrukt dat er een nauw verband bestaat tussen de doelstellingen van het cohesiebeleid 

en die van het economisch beleid, en dat een aanzienlijk deel van de EU-begroting 

bestemd is voor prioriteiten in het kader van de jaarlijkse groeianalyse en het Europees 

Semester, hoofdzakelijk via subrubriek 1a van het meerjarig financieel kader (MFK) en de 

ESI-fondsen; benadrukt echter dat het gezien de doelstellingen, de structuur en het 

fundamentele belang van het cohesiebeleid voor de EU-regio's niet evident is financiering 

in het kader van het cohesiebeleid te koppelen aan de macro-economische prestaties van 

centrale overheden; is van mening dat financiering uit hoofde van het cohesiebeleid 

bedoeld is om investeringen, groei en werkgelegenheid in de hele EU te stimuleren en dat 

de Commissie daarom in nauwe samenwerking met de regeringen van de lidstaten moet 

nagaan of en hoe regionale en lokale medefinanciering kan worden uitgesloten van de 

regels van het stabiliteits- en groeipact; 

7. beklemtoont dat het EU-cohesiebeleid het beste instrument is om in alle EU-regio's bij te 
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dragen aan zowel concurrentievermogen als solidariteit, aangezien het een ondersteuning 

vormt bij inspanningen om lokale en specifieke problemen op omvattende en 

gecoördineerde wijze aan te pakken, in overeenstemming met de gemeenschappelijke 

beleidsdoelstellingen van de Unie, door een centrale rol te spelen bij het voorkomen van 

schommelingen en mee te zorgen voor stabiliteit; benadrukt dat het daarom van essentieel 

belang is het beleid na 2020 voor alle EU-regio's voort te zetten, zonder aan de begroting 

te raken, zodat de ongelijkheden tussen en binnen regio's die na de crisis zijn toegenomen, 

kunnen worden bestreden, en dat het beleid gepaard moet gaan met bijkomende 

convergentie-inspanningen en -doelstellingen op economisch en sociaal gebied om de 

goede werking van de interne markt te waarborgen; is met name van mening dat 

investeringen in fysieke en digitale infrastructuur bijdragen aan de stimulering van groei 

en de bestrijding van ongelijkheden tussen lidstaten en regio's; dringt er specifiek op aan 

dat het Cohesiefonds na 2020 wordt verlengd om deze reden; is van mening dat het 

cohesiebeleid kan en moet helpen manieren te vinden om het onbenut potentieel van de 

regio's aan te boren; benadrukt dat de langetermijn- en geïntegreerde benadering van het 

cohesiebeleid in de toekomst moet worden gehandhaafd; 

8. wijst erop dat de kloof tussen de EU en haar burgers moet worden gedicht; benadrukt dat 

het cohesiebeleid een uniek middel is om ervoor te zorgen dat Europa in de praktijk 

resultaten oplevert, door centrale EU-doelstellingen te combineren met territoriale 

behoeften en omstandigheden in een plaatsgerichte benadering; dringt er bij de EU-

instellingen en alle belanghebbende partijen op aan zich meer in te spannen om beter te 

communiceren over de tastbare resultaten en de meerwaarde van dit gemeenschappelijk, 

op solidariteit gebaseerd EU-beleid dat alle lidstaten ten goede komt; beklemtoont dat de 

verantwoordelijkheid voor de verbetering van de zichtbaarheid van EU-investeringen 

hoofdzakelijk bij plaatselijke actoren ligt; benadrukt dat het cohesiebeleid een belangrijke 

economische en sociale impact heeft en tevens een grote bijdrage levert aan Europese 

integratie; 

9. is ervan overtuigd dat de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid een grote rol kan 

spelen bij de bevordering van groei, banen, inclusie, integratie en innovatie, niet alleen in 

grote stedelijke gebieden, maar ook in gebieden in de stadsrand, het stedelijk achterland 

en alle regio's met bijzondere geografische kenmerken, zoals uiteengezet in artikel 174 

van het VWEU; wijst met nadruk op de hoge mate van deskundigheid in stedelijke 

gebieden en hun vermogen om het gebruik van EU-financiering te beheren; 

10. is van mening dat voor het stimuleren van duurzame groei en hoogwaardige 

werkgelegenheid een krachtigere ondersteuning nodig is van onderwijs, sociale inclusie en 

projecten in verband met onderzoek en innovatie, waaronder met name nieuwe 

initiatieven waarbij jong talent en start-ups betrokken zijn, en dat dit tevens een 

eenvoudigere toegang tot de nodige middelen vergt, in combinatie met een 

vereenvoudiging van de voorwaarden om deze te verkrijgen; benadrukt dat de 

noodzakelijke voorwaarden voor een maatschappij en economie die gericht zijn op 

innovatie, start-ups en onderzoek verbonden zijn met de doorvoering van hervormingen in 

het onderwijs- en wetenschappelijk systeem, waardoor deze worden afgestemd op 

ondernemers en hun behoeften, alsook hervormingen van de arbeidsmarkt, het 

belastingstelsel en het financieel systeem; ziet in hoe belangrijk het is technologische 

start-ups en ecosystemen te stimuleren die ondernemers, investeerders, specialisten en 

adviseurs bijeenbrengen in een poging om innovatieve projecten een impuls te geven; is 
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ingenomen met de steun die wordt verleend aan programma's ter stimulering van het 

concurrentievermogen van ondernemers en kmo's die gericht zijn op vrouwelijke 

ondernemers en prioriteit toekennen aan economische groei en nieuwe banen; 

11. benadrukt dat arbeidsproductiviteit hoofdzakelijk afhangt van de omvang van het 

gebruikte kapitaal, de toegepaste technologieën en de snelheid van innovatie; beklemtoont 

dat structurele hervormingen het mogelijk zouden moeten maken om minder productieve 

bedrijven en industrieën productiever te maken; 

12. wijst erop dat de hardnekkig aanhoudende grote ongelijkheid tussen de lidstaten tot 

migratie van armere naar rijkere landen leidt en vaak een ernstige braindrain tot gevolg 

heeft wanneer de mensen met de hoogste kwalificaties weggaan voor beter betaalde banen 

in de centrale regio's van de EU; 

13. merkt op dat het werkgelegenheidscijfer van de eurozone nog niet naar het niveau van 

voor de crisis is teruggekeerd; is verontrust over de ernstige gevolgen van de hoge 

werkloosheidsgraad in tal van lidstaten, met name in het geval van jongeren en ouderen; is 

van mening dat het Europees optreden in de eurozone daarom gericht moet zijn op de 

doorvoering van doeltreffende maatregelen om werkgelegenheid te creëren en onzekere 

arbeidsomstandigheden tegen te gaan; is in dit opzicht van mening dat de jongerengarantie 

en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief de lidstaten helpen om jongeren te integreren 

op de arbeidsmarkt; verzoekt daarom dat dit initiatief in de volgende financiële 

programmeringsperiode wordt behouden en dat de begroting ervan aanzienlijk wordt 

verhoogd, aangezien het een essentieel instrument vormt om niet alleen economische 

groei te stimuleren, maar tegelijk ook de sociale samenhang te versterken; 

14. beseft dat de EU in de context van toegenomen synergie tussen de EU-begroting en 

nationale begrotingen moet inspelen op nieuwe, ernstige uitdagingen, zoals 

klimaatverandering, de integratie van migranten en vluchtelingen die internationale 

bescherming genieten, een sterker gemeenschappelijk defensiebeleid, onderwijs, 

werkgelegenheid, huisvesting en de strijd tegen discriminatie, waarvan een groot deel kan 

worden aangepakt via het cohesiebeleid, hetgeen ook nu al in zekere mate gebeurt; 

benadrukt echter dat in het cohesiebeleid al een enorme reeks uitdagingen aan bod komt 

die verband houden met de in de Verdragen vastgelegde doelstellingen, en wijst er daarom 

op dat de financiële middelen van het cohesiebeleid dan ook naar boven moeten worden 

bijgesteld om verdere problemen het hoofd te kunnen bieden, zodat dit beleid niet 

verstoken blijft van de middelen die het nodig heeft om zijn doelstellingen te 

verwezenlijken; 

15. wijst erop dat de brexit grote gevolgen zal hebben voor de begroting van de EU; pleit in 

dit verband voor krachtigere communicatie om te wijzen op de meerwaarde van de 

bijdrage van het cohesiebeleid aan de bevordering van groei en het scheppen van banen in 

de regio's van de EU en daarbij te laten zien dat het EU-cohesiebeleid in de volgende 

programmeringsperiode het belangrijkste investeringsinstrument van de EU moet blijven; 

16. is van mening dat verschillende bronnen van financiering kunnen worden gecoördineerd 

door krachtige en nieuwe synergieën tot stand te brengen, zodat het geld in alle bestaande 

instrumenten, zoals Horizon 2020, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen 

(CEF), Erasmus+ en Life+, beter kan worden benut; herhaalt dat subsidies de 

belangrijkste bron van financiering in het kader van het cohesiebeleid moeten blijven, 
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onverminderd financieringsinstrumenten, waarvoor in bepaalde gevallen een belangrijke 

rol is weggelegd; benadrukt dat het Europees Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) en de ESI-fondsen elkaar in sommige gevallen kunnen aanvullen, maar dat het 

EFSI in geen geval de strategische coherentie, de territoriale concentratie en de 

langetermijnperspectieven van het cohesiebeleid mag ondermijnen; 

17. is ervan overtuigd dat het cohesiebeleid weliswaar zijn fundamentele rol moet bewaren, 

maar tegelijkertijd flexibeler moet worden, moet gebruikmaken van efficiëntere 

instrumenten, overregulering moet tegengaan, resultaatgerichter moet zijn en eenvoudiger 

en efficiënter moet worden om ervoor te zorgen dat geld op doeltreffendere wijze wordt 

gebruikt en om voor de komende periode na 2020 betere resultaten te kunnen voorleggen; 

is van mening dat de correcte, transparante en verantwoorde aanwending van EU-

middelen over het algemeen strookt met het beginsel om het Europese project dichter bij 

de burger te brengen. 
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