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SUGGESTIES

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

1. verwelkomt het vijfde verslag van de Commissie over de economische, sociale en 
territoriale samenhang, waarin voorstellen worden gedaan voor verdere mogelijke 
maatregelen in het cohesiebeleid, met name door het te koppelen aan de EU 2020-
strategie, met een gemeenschappelijk strategisch kader dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet;

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe macroregionale strategieën te ontwikkelen en 
vraagt dat maatregelen worden genomen om de regionale verschillen te identificeren en te 
bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot het beroep en het onderwijs;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken van de sociale integratie;

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te definiëren;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid van de maatregelen van het ESF te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat het fonds toegankelijker wordt en dat het beter de integratie op de 
arbeidsmarkt kan ondersteunen, met name door middel van levenslange opleidingen die 
het aanpassingsvermogen van de werknemers aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

6. vindt dat een betere harmonisering tussen de verschillende structuurfondsen tot stand moet 
worden gebracht en met name een betere synergie tussen het ESF en het EFRO;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht moet gaan naar de ontwikkeling van innovatie en het 
vermogen tot projectontwikkeling van de kmo's, die het meest werkgelegenheid scheppen;

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de procedures te vereenvoudigen en de buitensporige 
administratieve rompslomp te verminderen, alsook de andere obstakels voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van groei en
werkgelegenheid.


