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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

1. wijst erop dat het cohesiebeleid moet bijdragen tot de terugdringing van de macro-
economische wanverhoudingen binnen de EU en tot de economische en sociale 
convergentie overeenkomstig de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en met 
name de doelstellingen hiervan op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en 
armoede; 

2. vindt dat de resultaten van het cohesiebeleid, met name op sociaal vlak, en de impact van 
de crisis het nodig maken om in de budgettaire planning te voorzien in voldoende 
flexibiliteit, wat herprogrammering betreft, om de EU in staat te stellen een anticyclisch 
beleid te voeren;

3. dringt erop aan dat het volgende meerjarig financieel kader voldoende financiële middelen 
omvat om de EU in staat te stellen geloofwaardig te blijven ten opzichte van haar burgers 
en de ambitieuze doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken;

4. benadrukt dat, in het licht van de huidige economische en sociale crisis, het meerjarig
financieel kader investeringen ten voordele van het herstel van de economische activiteit 
moet ondersteunen en aanmoedigen, maar vooral zijn toegevoegde waarde moet tonen in 
de strijd tegen structurele uitdagingen, meer bepaald de werkloosheid en armoede 
waarmee de lidstaten worden geconfronteerd;

5. dringt erop aan dat het nieuwe kader en de nieuwe financiële instrumenten het vertrouwen 
van de burgers in het Europese project herstellen, door mainstreaming van de "horizontale 
sociale clausule" van artikel 9 van het Verdrag teneinde een hoog niveau van 
werkgelegenheid te waarborgen, een adequate sociale bescherming te bevorderen, sociale 
uitsluiting te bestrijden alsmede voor een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid te zorgen;

6. dringt erop aan dat minstens 25% van de financiële middelen voor het cohesiebeleid wordt 
toegekend aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
te bevorderen en sociale investeringen te stimuleren;

7. stelt voor dat de vastleggingskredieten die door de lidstaten na meer dan twee jaar niet 
betaald zijn, opnieuw worden toegewezen aan andere programma's en/of acties van de 
Unie;

8. benadrukt dat het belangrijk is de administratieve capaciteit te verhogen van de 
autoriteiten die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid teneinde het 
beheer van de structuurfondsen te verbeteren en zo de capaciteit van goed bestuur van de 
openbare autoriteiten te beïnvloeden; ondersteunt de voorstellen die de Commissie in die 
zin heeft gedaan;
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9. waardeert het voorstel van de Commissie en benadrukt de noodzaak om ten minste 20% 
van de ESF-middelen toe te wijzen aan de "bevordering van sociale insluiting en 
bestrijding van armoede";

10. is ervan overtuigd dat het voorstel in het kader van de structuurfondsen om sancties te 
verbinden aan macro-economische voorwaarden, indruist tegen het fundamentele principe 
van solidariteit van de EU; vraagt dat de macro-economische voorwaarden worden 
verwijderd uit het voorstel;

11. is ervan overtuigd dat het Europees programma voor sociale verandering en innovatie een 
essentiële rol heeft te spelen in de ondersteuning van de ontwikkeling en de coördinatie 
van het sociaal beleid op Europees niveau, de vergemakkelijking van de toegang tot 
microkredieten en de bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit van 
werknemers; dringt erop aan, gelet op de uitdagingen om banen te scheppen en de 
werkloosheid en armoede te bestrijden, dat de financiële middelen van het programma met 
5% worden verhoogd overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 
8.6.2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) 
voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa;

12. vraagt dat de dramatische situatie van jongeren op de arbeidsmarkt in de meerjarige 
financiële programmering wordt onderkend; stelt daarom voor een pijler "initiatief voor de 
jeugd", met eigen financiële middelen ten bedrage van 150 miljoen EUR, op te nemen in 
het Europees programma voor sociale verandering en innovatie;

13. wijst nogmaals op de essentiële rol die het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) speelt in de strijd tegen de nefaste gevolgen van de globalisering, 
industriële herstructureringen en een onverwachte crisis; erkent de meerwaarde van het 
EFG als instrument voor ingrijpen in geval van crisis, om ontslagen werknemers bij hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt te helpen;  benadrukt het feit dat het EFG moet worden 
voortgezet en opgewaardeerd na 2014 als instrument waartoe alle categorieën werknemers 
op gelijke voorwaarden toegang hebben;  beklemtoont dat de lidstaten moeten worden 
gestimuleerd het EFG te gebruiken om de Europa 2020-doelstellingen te halen, 
herstructureringen te beheren en nieuwe vaardigheden te bevorderen, ook met betrekking 
tot nieuwe, duurzame, kwalitatief hoogwaardige banen; benadrukt ook het feit dat een 
vereenvoudigde, snellere procedure nodig is voor de betaling van subsidies;

14. benadrukt het feit dat een programma voor de meest behoeftigen, met nadruk op 
voedselarmoede, de situatie van de armen in Europa moet verbeteren; herinnert de 
Commissie aan haar belofte om tijdig een wetgevingsvoorstel in die zin in te dienen om de 
continuïteit van de steun voor een dergelijk programma na 2014 te garanderen, met een 
nieuwe rechtsgrondslag en met eigen financiële middelen (naast de 20% van de ESF-
middelen voor de bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede), waarbij 
de nadruk ligt op het helpen van organisaties die de meest behoeftigen steunen en het 
aanpakken van het structurele probleem van voedselarmoede;

15. benadrukt dat de partnerschapscontracten belangrijk zijn en dat de effectieve 
vertegenwoordiging van leden van het Europees Parlement in de toezichtscomités en hun 
effectieve deelname aan de werkzaamheden ervan als waarnemer onontbeerlijk zijn;
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16. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is de sociale partners nauw te betrekken bij de 
tenuitvoerlegging van de gefinancierde programma's teneinde de optimale uitvoering van 
de begroting van het cohesiebeleid te waarborgen;

17. herinnert eraan dat politieke beslissingen gebaseerd moeten zijn op objectieve, 
gedetailleerde en betrouwbare gegevens en analyses; benadrukt de noodzaak van 
voldoende financiering voor de agentschappen van de EU opdat ze hun mandaat kunnen 
uitvoeren en aan de eisen kunnen voldoen van de instellingen waarvan ze afhankelijk zijn.
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Wijzigingen 

Wijziging 1

Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 
Paragraaf 13 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

13. Het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen 
ondervinden, teneinde hen te helpen bij 
hun terugkeer op de arbeidsmarkt en aan 
landbouwers die de gevolgen van de 
globalisering ondervinden.

13. Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering is bedoeld om extra 
steun te geven aan werknemers die de 
gevolgen van grote structurele 
veranderingen in de wereldhandelspatronen
ten gevolge van de globalisering
ondervinden, of die de gevolgen van 
industriële herstructureringen of ernstige 
ontregelingen ten gevolge van een 
onverwachte crisis ondervinden, teneinde 
hen te helpen bij hun terugkeer op de 
arbeidsmarkt.

Wijziging 2

Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer
Paragraaf 13 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het fonds mag het jaarlijkse 
maximumbedrag van 429 miljoen euro 
niet overschrijden (prijzen 2011). 

Het jaarlijks bedrag van de reserve wordt 
vastgesteld op 500 miljoen EUR (prijzen 
2011) en kan worden aangewend tot jaar 
n+1 overeenkomstig het Financieel 
Reglement. De reserve wordt als 
voorziening opgenomen in de algemene 
begroting van de Europese Unie. 

Wijziging 3

Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer
Paragraaf 13 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit 
om van het fonds gebruik te maken dient 
de Commissie bij de twee takken van de 
begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betrokken 
begrotingsonderdelen in. Indien er geen 
eensgezindheid bestaat, wordt een 
trialoogprocedure ingeleid.

Tegelijk met haar voorstel voor een besluit 
om van het fonds gebruik te maken, dient 
de Commissie bij de twee takken van de 
begrotingsautoriteit een voorstel tot 
overschrijving naar de betrokken 
begrotingsonderdelen in, aangezien 
middelen van het Europees Sociaal Fonds 
gewoonlijk niet worden overgeschreven.
Indien er geen eensgezindheid bestaat, 
wordt een trialoogprocedure ingeleid.
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