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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 sociaal en werkgelegenheidsbeleid een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke 
ordening en veel kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen inzake 
cohesiebeleid;

2. is van mening dat een territoriale aanpak een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs en armoedebestrijding te bevorderen, hetgeen de 
belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-strategie zijn;

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde territoriale aanpak van het ESF cruciaal is voor de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel aan de hand van multilevel governance en 
onderstreept dat het van belang is te zorgen voor voldoende capaciteit op lokaal en regionaal 
niveau;

4. merkt op dat er aanzienlijke ongelijkheden bestaan op gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken, zowel tussen als binnen de regio's; gelooft dat programma's afgestemd moeten worden 
op de regionale en subregionale behoeften en gelooft dat het ESF de ontwikkeling van lokale 
benaderingen op gebied van werkgelegenheid en sociale integratie moet blijven 
ondersteunen;

5. acht het van belang dat partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's een 
uitgebreide analyse verschaffen van de ongelijkheden in en ontwikkelingsbehoeften van 
gebieden en geïntegreerde strategieën aanbieden om tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van die geografische gebieden die het meest getroffen worden door werkloosheid 
en armoede of van doelgroepen die het meest gevaar lopen op discriminatie of sociale 
uitsluiting, met speciale aandacht voor gemarginaliseerde gemeenschappen;

6. roept de lidstaten op te zorgen voor een open dialoog met de geïnteresseerde partijen ter 
voorbereiding van partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's; gelooft dat 
het essentieel is om wederzijds vertrouwen op te bouwen tussen de belanghebbenden om de 
territoriale aanpak doeltreffend te gebruiken voor door het ESF gefinancierde acties.


