
AD\853582NL.doc PE452.551v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2010/2160(INI)

2.2.2011

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake de bestaande situatie met betrekking tot het EFRO en andere 
structuurfondsen en de synergievoordelen die kunnen worden bereikt door deze 
beter op elkaar af te stemmen
2010/2160(INI)

Rapporteur voor advies: Sergio Gaetano Cofferati



PE452.551v02-00 2/7 AD\853582NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\853582NL.doc 3/7 PE452.551v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

 1. wijst erop dat economische, sociale en territoriale cohesie volgens artikel 4 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de grondbeginselen zijn waarvan 
bij de vaststelling van alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de Unie moet worden 
uitgegaan, en dat bij de tenuitvoerlegging daarvan moet worden gehandeld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van dat verdrag;

2. merkt op dat het cohesiebeleid gericht moet zijn op slimme, duurzame en 
integratiegerichte economische groei, die zowel in geografisch als maatschappelijk 
opzicht gelijkmatig moet zijn verdeeld, op het verminderen van verschillen in 
ontwikkeling tussen de regio's, op het creëren van banen, verbetering van de kwaliteit van 
het bestaan, opleiding van werknemers voor nieuwe banen, ook in de sector duurzame 
economie, maatschappelijke en territoriale samenhang en de verwezenlijking van het 
Europees sociaal model, dat de cohesie en het concurrentievermogen van de Europese 
economie ten goede komt;

3. stelt zich op het standpunt dat het cohesiebeleid gericht moet zijn op verwezenlijking van 
duurzame groei in de gehele EU en op een rechtvaardige en gelijke verdeling van welvaart 
door bevordering van concurrentie en door vermindering van de sociaaleconomische 
ongelijkheden tussen de EU-regio's;

4. beschouwt het cohesiebeleid als een van de pijlers onder het economisch beleid van de 
EU, dat zich richt op een investeringsstrategie voor de lange termijn en sociale integratie; 
is van mening dat het cohesiebeleid garant staat voor ondersteuning van de minst 
ontwikkelde regio's en achtergestelde groepen, hetgeen de totstandkoming van een 
evenwichtige en harmonische ontwikkeling in de Europese Unie in de hand werkt; merkt 
op dat de Europese toegevoegde waarde erin gelegen is dat iedereen kan profiteren van de 
economische successen van de EU; pleit er derhalve voor het cohesiebeleid als zelfstandig 
beleidsterrein te handhaven en van substantiële middelen te voorzien;

5. onderkent dat de geïntegreerde opzet van het cohesiebeleid, waardoor de respectieve 
sectorale doelstellingen in overeenstemming worden gebracht met de behoeften en het 
potentieel van de regio's, een waardevol aspect is dat tot de effectiviteit van het beleid 
bijdraagt en dat derhalve moet worden gehandhaafd en verder geïntensiveerd;

6. is van mening dat de problemen als gevolg van de economische crisis voor de Commissie 
aanleiding zouden moeten zijn om op korte termijn met een voorstel tot herziening van de 
structuurfondsen te komen dat in overeenstemming moet zijn met de doelstellingen van de 
EU-strategie voor 2020, en waarin onder andere recht wordt gedaan aan de behoeften en 
mogelijkheden van de lidstaten en de regio's, alsook aan de standpunten die het Parlement 
heeft verwoord in zijn resolutie over de financiële, economische en sociale crisis: 
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aanbevelingen voor maatregelen en initiatieven op EU-niveau (tussentijds verslag)1 en 
waarin naar optimale oplossingen wordt gezocht voor de cofinanciering van sociale 
innovatiemaatregelen;

7. is van mening dat beter gebruik moet worden gemaakt van de economische component 
van het cohesiebeleid, zodat het de overige vormen van Europees beleid beter kan 
aanvullen, om zo de economische groei te kunnen verstevigen door het scheppen van 
banen en het creëren van meer werkgelegenheid;

8. acht het ter wille van het welslagen van de Europa-strategie voor 2020 noodzakelijk dat de 
sociale en territoriale cohesie-instrumenten van de EU onderling nauw worden 
vervlochten in een nieuw gemeenschappelijk kader dat tastbare synergievoordelen 
oplevert tussen enerzijds de diverse beleidsvormen van de EU en anderzijds de 
respectieve structuurfondsen; benadrukt dat voor elk van die instrumenten specifieke 
regels en doelstellingen vereist zijn om binnen een gemeenschappelijk stelsel een op maat 
gesneden steunregeling te kunnen waarborgen; wijst er met nadruk op dat het Europees 
Sociaal Fonds zich bij uitstek leent als instrument ter stimulering van de arbeidsmarkt en 
van de sociale integratie en dat de sociale integratie als zodanig moet worden versterkt om 
de in het kader van Europa 2020 geformuleerde doelstellingen te kunnen verwezenlijken; 
beschouwt de bestaande overlappingsregeling voor het EFRO en het ESF als uitermate 
geschikt om de inzet van fondsmiddelen te kunnen vereenvoudigen, met name voor lokale 
geïntegreerde projecten, en om meer synergieën te kunnen bewerkstelligen;

9. acht het, gelet op de dramatische gevolgen van de economische en sociale crisis, waardoor 
ook de regionale verschillen verder zijn verdiept, noodzakelijk dat de procedures voor het 
gebruik van de fondsen zo worden ingericht dat daarmee snel kan worden ingespeeld op 
regionale of sociale problemen en tekortkomingen, ook door middel van meer gerichte 
interventies;

10. is van mening dat het ESF alleen nuttig kan zijn indien het zich concentreert op 
investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van vaardigheden, 
opleidingsmogelijkheden – ook ter verwerving van de nieuwe kerncompetenties op het 
gebied van duurzame ontwikkeling – en na- en herscholing, het correcte functioneren van 
de arbeidsmarkt, het creëren van arbeidskansen en sociale voorwaarden, en onderzoek en 
innovatie ter facilitering van de overgang naar een duurzame economie, een en ander met 
het oog op bevordering van de inzetbaarheid, van productiviteit, groei en adequate 
beloning, van de kwaliteit van het bestaan en de werkgelegenheid in Europa, en ook van 
maatregelen ter bestrijding van armoede en de verwezenlijking van sociale integratie;

11. benadrukt dat het ESF, als instrument ter ondersteuning van levenslang leren, scholing en 
omscholing, als een essentieel middel moet worden beschouwd waarvan het potentieel 
nog niet ten volle is benut, voor de bevordering van een zich tot alle terreinen 
uitstrekkende, effectieve groei en van een Europa dat zijn concurrentiepositie op kennis 
baseert;

12. onderstreept dat het ESF niet alleen in algemene zin bijdraagt aan de verwezenlijking van 
alle doelstellingen van de Europa-strategie voor 2020, maar ook het belangrijkste 

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0376.
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instrument van de EU is voor de financiering van projecten die bijdragen aan twee 
specifieke doelstellingen van deze strategie: de participatiegraad van de leeftijdscategorie 
20-64 optrekken tot 75% en meer dan 20 miljoen mensen uit de armoede halen;

13. verzoekt de Commissie het ESF met het oog op een betere uitvoering van geïntegreerde 
maatregelen een voornamere rol toe te bedelen in de toekomstige architectuur van de 
structuurfondsen; acht het zinvol het ESF onder te brengen in een basisverordening en een 
algeheel strategisch kader die voorzien in algemene bepalingen met betrekking tot 
cohesiegerelateerde fondsen, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de eigen 
regels, werking en financiering van het ESF; wijst erop dat de ervaring leert dat de 
gecombineerde benutting van ESF en EFRO, en het feit dat daarbij tot maximaal 10% van 
de ESF-middelen mag worden aangesproken, doeltreffend is gebleken en een duurzaam 
effect heeft gesorteerd en dat deze flexibele regeling moet worden gehandhaafd; dringt er 
bij de Commissie op aan, in de toekomst waar nodig te trachten meer middelen voor de 
structuurfondsen, en met name voor de operationele programma's van het ESF in de wacht 
te slepen om de inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt te vergroten, en daarbij duidelijke en 
eenvoudige regels te definiëren die ruimte laten voor een meer gecoördineerde inzet van 
de bewuste middelen;

14. is van mening dat de ontwikkeling van personele middelen en een betere 
informatieverspreiding noodzakelijke voorwaarden vormen voor een succesvolle 
benutting van de beschikbare middelen en een adequate verwezenlijking van de 
verschillende projecten;

15. acht het belangrijk dat de afstemming van de vaardigheden van werknemers op de 
behoeften van de arbeidsmarkt wordt bevorderd en dat programma's voor een leven lang 
leren worden aangepast aan de bevordering van toekomstgerichte banen in een snel 
veranderende kennismaatschappij;

16. vestigt de aandacht op de rol die het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling vervult 
in de effectieve benutting van het Europees Sociaal Fonds, aangezien het EFRO ertoe 
dient de respectieve voorwaarden te scheppen, zoals verschaffing van de nodige 
infrastructuur en adequate toegang, zonder welke investeringen in werkgelegenheid niet 
doeltreffend zouden kunnen zijn;

17. onderkent dat de economische crisis niet voor alle regio's en burgers in de Unie dezelfde 
gevolgen heeft; is van mening dat de nieuwe strategie voor de besteding van de fondsen 
meer effect zal sorteren indien ook de lokale en regionale beleidsinstanties erbij worden 
betrokken, aangezien deze in staat zijn de strategische doelstellingen af te stemmen op de 
specifieke kenmerken van hun gebied, onder meer door middel van een gestructureerde 
dialoog met alle betrokken partijen, organisaties die opkomen voor genderrechten, sociale 
partners en niet-gouvernementele organisaties, maar ook met financiële en 
bankinstellingen; dringt erop aan om bij de formulering van de beleidsdoelstellingen voor 
voldoende speelruimte te zorgen om aan regionale en lokale behoeften te kunnen voldoen;

18. acht actieve medewerking van de sociale partners door middel van doorlopende sociale en 
territoriale dialoog van vitaal belang voor een betere benutting van de fondsen;

19. benadrukt dat de economische crisis maatregelen in de sectoren waarop het Europees 
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Sociaal Fonds betrekking heeft nog noodzakelijker heeft gemaakt, met name maatregelen 
ter ondersteuning van werkgelegenheid, loopbaanheroriëntering, sociale integratie en 
armoedebestrijding;

20. verzoekt de Commissie met een voorstel tot hervorming van de structuurfondsen te komen 
met het oog op de stroomlijning van de procedures en regels voor het gebruik van de 
fondsen, zodat deze ook ten goede komen aan kleine ondernemingen, met name gelet op 
het feit dat een deel van de door de EU ter beschikking gestelde middelen niet wordt 
benut, alsmede ter verbetering van het voor controle- en evaluatiedoeleinden gebruikte 
systeem en ter verhoging van de transparantie bij de middelenallocatie en van de 
inzichtelijkheid van het cohesiebeleid van de EU; is van mening dat de door te voeren 
hervorming zich derhalve moet concentreren op gebruiksvriendelijkheid, waarbij tevens 
moet worden gewaarborgd dat de eindgebruikers sneller over de hen toegekende middelen 
kunnen beschikken en niet worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen omdat de 
lidstaten middelen achterhouden;

21. dringt aan op de invoering van stimulansen ter bevordering van positieve resultaten en 
acht het noodzakelijk dat er specifiek middelen worden uitgetrokken voor de 
verwezenlijking van duidelijke en meetbare doelstellingen die passen bij het voor elk 
fonds gestelde doel zodat de bereikte resultaten accurater kunnen worden beoordeeld;

22. dringt aan op de ontwikkeling van een eenloketsysteem om de betrokkenen wegwijs te 
maken, te informeren en van advies te dienen, zodat het publiek goed op de hoogte blijft 
van de situatie; dringt er tevens op aan dat dit streven naar vereenvoudiging onder de 
aandacht van het publiek wordt gebracht, zodat de hoeveelheid aan te vragen informatie 
tot het noodzakelijke minimum kan worden beperkt.
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