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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. brengt in herinnering dat sociale cohesie en territoriale samenhang volgens artikel 7 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. stelt zich op het standpunt dat het cohesiebeleid in zijn diverse verschijningsvormen 
gericht moet zijn op duurzame economische groei, die zowel in geografisch als 
maatschappelijk opzicht gelijkmatig moet zijn verdeeld, op het creëren van banen en de 
verwezenlijking van het Europees sociaal model, dat de cohesie en het 
concurrentievermogen van de Europese economie ten goede komt;

3. beschouwt het cohesiebeleid als een van de pijlers waarop het economisch beleid en de 
investeringsstrategie van de Unie voor de lange termijn dienen te berusten;

4. is stellig 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 te komen 
tot hervorming van de structuurfondsen, dat ambitieus van opzet en in overeenstemming 
moet zijn met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en waarin met name recht 
wordt gedaan aan het standpunt dat het Parlement in zijn resolutie bij verslag A7-
0267/2010 heeft geformuleerd;

5. acht het ter wille van het welslagen van de Europa 2020-strategie noodzakelijk dat het 
sociaal en territoriaal cohesiebeleid van de Unie onderling nauw worden vervlochten in 
een nieuw kader dat tastbare synergievoordelen oplevert tussen enerzijds de diverse 
beleidsvormen van de EU en anderzijds de respectieve structuurfondsen; wijst er met 
nadruk op dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) zich bij uitstek leent als instrument ter 
stimulering van de arbeidsmarkt en de sociale integratie en als zodanig moet worden 
versterkt; 

6. is van mening dat het ESF alleen nuttig kan zijn indien het zich concentreert op 
investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van vaardigheden, bijscholing, 
nascholing en herscholing, het correcte functioneren van de arbeidsmarkt en de 
verbetering van de sociale omstandigheden, teneinde de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, 
de productiviteit, de groei en de werkgelegenheid in Europa te bevorderen;

7. verzoekt de Commissie sterker de nadruk te leggen op de inbreng van het ESF 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;
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8. ziet in 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 locale 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;

9. verzoekt de Commissie met een voorstel tot hervorming van de structuurfondsen te komen 
dat zich richt op nog verdere vereenvoudiging van de procedures en voorwaarden voor het 
gebruik van de fondsen en op verbetering van het voor de toewijzing van 
financieringsmiddelen gebruikte controle- en transparantiesysteem, teneinde het 
cohesiebeleid van de Unie inzichtelijker te maken.


