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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat, in een periode van crisis waarin er steeds meer een beroep op kwalitatief 
goede sociale voorzieningen wordt gedaan, de druk op regionale en lokale overheden als 
gevolg van de bezuinigingen een negatief effect heeft op de sociale samenhang, het 
onderwijs en duurzame werkgelegenheid;  benadrukt dat de regionale en lokale overheden 
tegen problemen aanlopen bij de aanpak van vraagstukken als armoede en sociale 
uitsluiting en als gevolg daarvan bij de verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen;

2. onderstreept de speciale rol van het Europees Sociaal Fonds (ESF) bij de ondersteuning 
van sociale investeringen en bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie, met name 
door bij te dragen aan een hoog niveau van duurzame werkgelegenheid en productiviteit 
en tegelijkertijd armoede en sociale uitsluiting doeltreffend te bestrijden en de 
maatschappelijke samenhang te versterken;

3. is ingenomen met de vereenvoudiging van de procedures rond de activering van het ESF 
en de toegenomen toegankelijkheid van dit fonds, met name voor kleinere projecten op 
lokaal niveau, waardoor beter en sneller kan worden gereageerd op de door de moeilijke 
sociaaleconomische situatie gestelde uitdagingen en begunstigde organisaties op bredere 
schaal kunnen deelnemen aan de uitvoering van investeringen; wijst in dit verband op het 
belang van het nieuwe instrument voor door de gemeenschap aangestuurde lokale 
ontwikkeling, dat actiegroepen op lokaal niveau in staat zal stellen om lokale 
werkgelegenheidsstrategieën te ontwikkelen en uit te voeren; verzoekt de lidstaten om 
deze kansen aan te grijpen in het kader van het lopende programmeringsproces, om het 
enorme innovatiepotentieel van lokale actiegroepen te benutten;

4. vindt dat bij cohesie-uitgaven een passende mate van soepelheid geboden moet worden 
om de lidstaten in staat te stellen hun eigen specifieke beleidsknelpunten aan te pakken 
teneinde de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken;

5. benadrukt hoe belangrijk het is om zich aan te passen aan de aanhoudende budgettaire 
beperkingen in Europa en tegelijkertijd in de toekomst te blijven investeren; herinnert de 
lidstaten eraan dat de uitdaging niet ligt in meer uitgeven, maar in efficiënter uitgeven;

6. merkt op dat eind 2012 betalingsaanvragen ter waarde van 4,2 miljard EUR niet door het 
ESF konden worden gehonoreerd en uit de begroting voor 2013 worden betaald; 
benadrukt de nadelige invloed van deze prolongatie van betalingen op de financiële 
situatie van lokale en regionale overheden en van begunstigden;  benadrukt voorts dat van 
het totale bedrag van 11,2 miljard EUR waarin gewijzigde begroting nr. 2/2013 voorziet, 
3,253 miljard EUR voor het ESF bestemd is en dat deze gewijzigde begroting volledig 
moet worden uitbetaald, wellicht in twee fasen; verlangt dat de Raad de politieke 
toezegging doet dat alle wettelijk verplichte betalingen voor 2013 vóór het eind van dit 
jaar gedaan zullen worden;
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7. verlangt een vermindering van het algehele niveau van nog betaalbaar te stellen bedragen, 
dat een ernstige bedreiging vormt voor het doelmatig gebruik van de middelen voor het 
cohesiebeleid en derhalve toekomstige investeringen in groei en werkgelegenheid in de 
weg staat; verzoekt de lidstaten om regionale en lokale overheden te steunen bij het 
optimaal benutten van de beschikbare middelen uit het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen, door projecten en aanvragen goed te plannen en ervoor te zorgen dat 
cofinanciering adequaat wordt gesteund;

8. wijst erop dat het cohesiebeleid een belangrijke factor is bij het stimuleren van particuliere 
en overheidsinvesteringen, met het potentieel om goed bestuur en publieke inspraak op 
alle niveaus te ontwikkelen, en zo tegelijkertijd een bijdrage levert aan de economische 
groei, de werkgelegenheid, een duurzame ontwikkeling en de sociale samenhang in de 
Unie als geheel en in die regio's die daarvan rechtstreeks profiteren, waarmee de 
solidariteit tussen Europese burgers en Europese regio's wordt gewaarborgd; verzoekt de 
lidstaten erop toe te zien dat lokale actoren ook in tijden van crisis van de nodige 
financiële middelen worden voorzien om van de structuurfondsen gebruik te kunnen 
maken;

9. is sterk voorstander van een verschuiving in de uitgavenprioriteiten van de lidstaten in de 
richting van investeringen in langetermijngroei, waaronder investeringen in middelgrote, 
kleine en micro-ondernemingen, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de versterking 
van het concurrentievermogen van de lidstaten;  

10. benadrukt dat de lokale economie voor gemeenschappen een cruciale factor is met het oog 
op herstel, wat een belangrijk gegeven is tegen de achtergrond van de huidige crisis; wijst 
in dit verband met name op de economische en sociale gevolgen van de sociale economie 
voor het verbeteren van de sociale cohesie op lokaal niveau;  verzoekt de lidstaten om de 
sociale economie voor de periode 2014-2020 financieringsmogelijkheden via de 
structuurfondsen te bieden;

11. onderstreept de rol die lokale en regionale overheden kunnen spelen bij het versterken van 
duurzame groei en werkgelegenheid, het herstellen van het sociale weefsel en het 
bevorderen van hernieuwbare energiebronnen, slimme netwerken en duurzame mobiliteit;

12. onderstreept dat het economisch bestuur van de Unie flexibel genoeg dient te zijn om 
mogelijkheden te bieden voor de op groei en het scheppen van banen gerichte 
investeringen die door het cohesiebeleid ondersteund worden, mits die er niet toe leiden 
dat de lidstaten de in het hernieuwde stabiliteits- en groeipact overeengekomen niveaus 
voor schulden en tekorten overschrijden;

13. benadrukt de noodzaak om de participatie van de lokale en regionale overheden en, waar 
van toepassing, de sociale partners en andere relevante partners te vergroten bij de 
programmering, de uitvoering, het toezicht en de evaluatie in het kader van de 
structuurfondsen, hetgeen zou resulteren in een betere verbinding tussen de strategie van 
de EU en die van de nationale en regionale overheden; moedigt de lokale en regionale 
overheden aan om waar mogelijk de participatie van het maatschappelijk middenveld te 
ontwikkelen teneinde te waarborgen dat projecten de noodzakelijke steun en financiële 
middelen krijgen om de daarvoor vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken;
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14. vraagt om meer transparantie bij de besteding van gelden en om een betere communicatie, 
zodat een algemener gevoel van betrokkenheid en meer waardering voor en toezicht op 
het gebruik van fondsen ontstaan;

15. verlangt een verdergaande vereenvoudiging van de regels en meer flexibiliteit en 
transparantie bij de programmering en het beheer van de structuurfondsen, hetgeen de 
mogelijkheid biedt om zowel projecten beter uit te voeren als sneller en adequater te 
reageren op maatschappelijke uitdagingen en dreigingen.

16. benadrukt dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de resultaten van het regionaal 
beleid en de macro-economische resultaten van een lidstaat, en dat de regio's niet mogen 
worden gestraft voor de gebrekkige naleving door de nationale instanties van de 
procedures op het gebied van economisch bestuur; is van mening dat het opleggen van 
bijkomende sancties de problemen van lidstaten die reeds macro-economische problemen 
ondervinden kunnen verergeren, en dat voorwaarden op macro-economisch gebied 
daarom onaanvaardbaar zijn. 



PE510.825v02-00 6/6 AD\941392NL.doc

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 20.6.2013

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

43
1
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, 
Phil Bennion, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije 
Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari 
Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, 
Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, 
Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, 
Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta 
Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Jan 
Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Evelyn Regner, Birgit Sippel

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Klute


