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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. verwelkomt het strategisch verslag van de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), maar is van oordeel, dat in de nasleep van de 
wereldwijde economische recessie, het Commissieverslag een meer geactualiseerde 
evaluatie van de effecten van de geselecteerde projecten zou moeten verschaffen, inzake 
het scheppen van nieuwe banen, het verminderen van sociaaleconomische ongelijkheden, 
het bevorderen van de sociale integratie en het verbeteren van het menselijk kapitaal;

2. verwelkomt de reeds geboekte vooruitgang bij de implementatie van projecten die 
relevant zijn voor het richtsnoer 'Meer en betere banen', maar adviseert nadrukkelijk dat 
de mobilisatie van middelen voor het verwezenlijken van de doelstelling inzake 
armoedebestrijding van de strategie Europa 2020 prioriteit moet krijgen;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor een afname van excessieve administratieve kosten 
en obstakels die de beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot werk, armoedebestrijding 
en de ontwikkeling van vaardigheden belemmeren; erkent dat de discipline die door 
earmarking is opgelegd de uitvoering van de programma's heeft verbeterd;

4. verzoekt de Commissie om de effectiviteit van het ESF te verbeteren, zodat de Europese 
burgers mogelijkheden krijgen zich inzetbaar en flexibel op te stellen en de voorwaarden 
worden geschapen voor een duurzame groei;

5. doet een beroep op de Commissie om de financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid;

6. verzoekt de Commissie de controle op de vorderingen te verbeteren door ervoor te zorgen 
dat meer gebruik wordt gemaakt van kernindicatoren in de nationale strategische 
verslagen; benadrukt de noodzaak van meer duidelijkheid over alle nationale 
beleidsresultaten inzake het scheppen van banen, het bevorderen van gelijke kansen en de 
sociale integratie van alle kwetsbare groepen.


