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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie economische en 

monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

 1. neemt er kennis van dat de Europese economie de afgelopen vier en een half jaar 

tekenen van herstel vertoont, met positieve en geleidelijke groei en de laagste 

werkloosheidscijfers in de lidstaten sinds de crisis; beklemtoont overigens dat er, zoals 

blijkt uit de meest recente welzijnsindex van de OESO, tussen samenlevingen en 

individuen onmiskenbare en significante verschillen zijn wat betreft opleidingsniveau, 

inkomen, vermogen en leeftijd, alsook op grond van geboorteplaats;  stelt vast dat deze 

verschillen, met name wat de jeugd- en de langdurige werkloosheid alsook de armoede 

betreft, zich in verschillende regio's waar het herstel achterblijft nog steeds op het 

niveau van de crisis bevinden;  wijst in dit verband op het probleem van de structurele 

werkloosheid, en op de negatieve economische, sociale en politieke gevolgen daarvan; 

vindt het zorgwekkend dat mensen jonger dan 25 jaar bijzonder zwaar door het 

verschijnsel werkloosheid worden getroffen, en een 60 % grotere kans hebben om 

werkloos te worden dan mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar; beklemtoont 

het belang van de verlenging van de looptijd van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

(YEI) tot de periode 2017-2020, en van de verhoging van 1,2 miljard EUR voor de 

begroting ervan; 

2. onderstreept dan ook dat gewerkt moet worden aan meer convergentie en inclusie; 

juicht het toe dat de Commissie onderkent dat er sprake is van momentum voor het 

ondersteunen van de voortzetting van het herstel middels economische groei, sociale 

convergentie, structurele hervormingen en territoriale cohesie, en dat zij nu minder dan 

vroeger het geval was op bezuinigingen inzet; beklemtoont dat de Europese Unie als 

zodanig, om tot een algemene harmonieuze ontwikkeling te komen, maatregelen moet 

formuleren en implementeren die leiden tot versterking van haar economische, sociale 

en territoriale cohesie, en die gericht zijn op het reduceren van de verschillen tussen de 

ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio's, en op het aanpakken van de 

problemen van de achterstandsregio's in de EU (met name die met een laag inkomen en 

een lage groei); wijst op de noodzaak van een alomvattende kwalitatieve transformatie 

van de huidige beleidsmix, middels prioritisering van de implementatie - op zo kort 

mogelijke termijn - van de beginselen en rechten zoals bedoeld in de Europese pijler 

van sociale rechten; beklemtoont in dit verband dat het cohesiebeleid in de periode na 

2020 over voldoende financiële middelen moet beschikken, en verzoekt de Commissie 

daartoe een voorstel te presenteren; stelt vast dat investeringen nodig zijn in innovatie, 

onderwijs en nieuwe vaardigheden om tot een grotere productiviteit te komen, hetgeen 

een conditio sine qua non is - naast andere maatregelen - om tot grotere groei te komen; 

3. verwelkomt het dat de landenspecifieke aanbevelingen gestroomlijnd en nader 

toegespitst zijn; spreekt er tegelijkertijd zijn bezorgdheid over uit dat deze 

aanbevelingen niet op alle beleidsterreinen en niet in alle landen in dezelfde mate ten 

uitvoer worden gelegd; herinnert aan het belang van een synergetische benadering bij 

het gebruik van alle beschikbare EU-fondsen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten 

hierbij nauw samen te werken en voor coördinatie van het proces te zorgen, teneinde 

ondersteuning van méér economische, sociale en territoriale cohesie te waarborgen, en 

investeringen, banen en groei te bevorderen, en te onderkennen dat plaatselijke en 
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regionale overheden hierbij een nuttige rol kunnen spelen; beklemtoont het belang van 

capaciteitsopbouw en van een verdere vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de 

EU-fondsen, in de wetenschap dat veel van de landenspecifieke aanbevelingen 2017 

betrekking hadden op administratieve capaciteit; beklemtoont dat de landenspecifieke 

aanbevelingen beter bij de situatie van de afzonderlijke lidstaten moeten aansluiten; 

beklemtoont het belang van meer synergie tussen de begroting van de EU en de 

begrotingen van de lidstaten, teneinde de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse te 

verwezenlijken en uitvoering te geven aan de landenspecifieke aanbevelingen; 

4. beklemtoont de belangrijke rol van het cohesiebeleid voor het herstelproces, als het 

voornaamste instrument voor publieke investeringen, groei en ontwikkeling dat aansluit 

op de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei; herinnert eraan 

dat het cohesiebeleid in de periode 2015-2017 financiering heeft verstrekt gelijk aan 8,5 

% van de publieke kapitaalinvesteringen in de Europese Unie (EU), een percentage dat 

oploopt tot 41 % indien wordt gekeken naar de laatste 13 lidstaten die tot de EU 

toegetreden zijn na 2004, en tot meer dan 50 % in zeven lidstaten; is van oordeel dat dit 

percentage in het toekomstige meerjarig financieel kader ten minste moet worden 

gehandhaafd; vindt overigens dat de wisselwerking tussen dit beleid en het Europees 

semester de verwezenlijking van de eigen doelstellingen zoals bedoeld in de Verdragen, 

waaronder de territoriale dimensie, niet mag belemmeren, maar evenwichtig moet zijn 

en de implementatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) 

moet verbeteren en ten goede moet komen aan het multiplicatoreffect van de middelen 

van dit beleid en van de bijdrage die het levert aan duurzame en inclusieve groei, 

hetgeen weer gunstig is voor het creëren van fatsoenlijke banen en het tot stand brengen 

van sociale ontwikkeling; acht het in dit verband nuttig de plaatselijke en regionale 

autoriteiten te betrekken bij het afbakenen van de parameters van het Europees 

semester; geeft aan dat meer flexibiliteit nodig is bij het vaststellen van de activiteiten 

en de projecten waaraan steun wordt toegekend met middelen van de ESI-fondsen en 

die aansluiten bij de jaarlijks vastgestelde landenspecifieke aanbevelingen en 

groeianalyses; 

5. herhaalt dat de implementatie van de ESI-fondsen moet worden versneld, aangezien zij 

een uitermate belangrijk instrument voor economische groei, duurzame ontwikkeling en 

nieuwe banen zijn, en derhalve significante ondersteuning bieden aan het 

investeringsbeleid van de lidstaten en bijdragen aan relevante structurele hervormingen; 

verzoekt de lidstaten robuustere coördinatie- en planningstructuren en 

governancekaders te ontwikkelen, en hun publieke diensten doeltreffender te maken, en 

de administratieve lasten te reduceren, teneinde het gebruik ervan doeltreffender en 

efficiënter te maken; verzoekt de Commissie daarnaast de lidstaten met alle beschikbare 

instrumenten en middelen bij te staan, teneinde het risico van vrijmaking, alsook de 

opeenstapeling van achterstallige betalingen, te vermijden; 

6. juicht de verlenging van de looptijd en de uitbreiding van het toepassingsgebied van het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) tot 2020 toe, voor het helpen 

aanzwengelen van investeringen, het voorkomen van financieringsonderbrekingen en 

het bieden van zekerheid aan projectpromotoren dat zij nog altijd projecten kunnen 

plannen na de oorspronkelijke investeringsperiode; onderstreept het belang van 

complementariteit van en synergie-effecten tussen de ESI-fondsen, het EFSI en andere 

financiële instrumenten, alsook de horizontale communautaire programma's, waarbij de 
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ESI-fondsen wel het belangrijkste instrument van het investeringsbeleid van de EU 

moeten blijven; vindt het belangrijk dat het EFSI op een territoriaal evenwichtiger wijze 

wordt geïmplementeerd, aldus bijdragend tot een harmonieuze ontwikkeling van de EU 

en voorkomend dat de verschillen tussen de lidstaten, regio's en bevolkingen nog verder 

toenemen; herinnert eraan dat projecten in het kader van het uitgebreide EFSI gericht 

moeten blijven zijn op het aanpakken van suboptimale investeringssituaties en 

tekortkomingen van de markt; dringt aan op een nieuwe territoriale verdeling van de 

investeringen en voor een grotere opname door de markt in minder ontwikkelde regio's; 

beklemtoont dan ook dat er in deze context moet worden gewerkt aan het 

vergemakkelijken van het combineren van het EFSI met andere bronnen van EU-

financiering; 

7. beklemtoont de rol van het programma ter ondersteuning van structurele hervormingen 

bij het ondersteunen van op-maat-gemaakte bijstand om de lidstaten te helpen bij het 

implementeren van hervormingen gericht op het tot stand brengen van méér cohesie, het 

- met inachtneming van de termijnen - toepassen van het EU-recht, en het doeltreffender 

en efficiënter gebruiken van de EU-fondsen; wijst er met nadruk op dat de ervaring tot 

nu toe laat zien dat veel lidstaten steun met middelen van het programma hebben 

aangevraagd en dat de steunaanvragen verdeeld zijn over alle in aanmerking komende 

beleidsterreinen; verzoekt de Commissie in het jaarlijkse verslag over de implementatie 

van het programma volledige openheid te betrachten met betrekking tot de concrete 

resultaten van de afzonderlijke projecten; onderstreept in dit verband het belang van het 

in kaart brengen en implementeren van relevante structurele hervormingen op alle 

bestuursniveaus, en van het elimineren van bureaucratie bij lopende investeringen, met 

als doel het verbeteren van de implementatie van de ESI-fondsen en van het 

ondernemings- en investeringsklimaat. 

8. onderstreept dat zekerheid moet bestaan over de middelen voor de financiering van het 

programma ter ondersteuning van de structurele hervormingen na 2020, middelen die 

niet mogen worden onttrokken aan de streefdoelen en doelstellingen van de ESI-

fondsen. 
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