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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 tijd dat er steeds meer een beroep op de sociale voorzieningen wordt 
gedaan, financiële druk op regionale en lokale overheden als gevolg van de bezuinigingen 
een negatief effect kan hebben op de sociale samenhang en werkgelegenheid en daarom 
de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen in de weg staat;

2. is ingenomen met de vereenvoudiging van de procedures en de toegenomen 
toegankelijkheid van het Europees Sociaal Fonds, waardoor het mogelijk is beter en 
sneller te reageren op de door de huidige economische situatie gestelde uitdagingen;

3. onderstreept de speciale rol van het ESF bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie, 
met name door bij te dragen aan een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en 
maatschappelijke samenhang;

4. 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 het banenscheppende vermogen daarvan ondermijnt; 

5. wijst erop dat het cohesiebeleid een belangrijke factor is bij het stimuleren van particuliere 
en overheidsinvesteringen en derhalve een bijdrage levert aan de economische groei in de 
Unie als geheel en niet alleen in die regio's die daarvan rechtstreeks profiteren; 

6. 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; 

7. benadrukt de noodzaak om de participatie van de lokale en regionale overheden te 
vergroten bij de programmering, de uitvoering, het toezicht en de evaluatie in het kader 
van de fondsen, hetgeen een waarborg zou zijn voor een betere verbinding tussen de 
strategieën van de EU en die van de nationale en regionale overheden; 

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


