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SUGGESTIES

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

1. vindt het teleurstellend dat de Commissie de herhaalde verzoeken van het Parlement naast 
zich neer heeft gelegd om het Europees Semester volledige democratische legitimiteit te 
geven door in de eerste plaats de jaarlijkse groeianalyse om te vormen tot jaarlijkse 
richtsnoeren voor duurzame groei en die zo te presenteren dat het Parlement 
amendementen kan voorstellen en dat er een transparant interinstitutioneel 
besluitvormingsproces ontstaat dat resulteert in gezamenlijk overeengekomen 
beleidsrichtsnoeren; verzoekt de Commissie de jaarlijkse groeianalyses in de toekomst 
ambitieuzer te presenteren, met leidraden voor het verwezenlijken van groei en 
uitgebreidere richtsnoeren voor nationale, regionale en lokale overheden; benadrukt dat de 
nationale parlementen en de regionale en lokale overheden slechts zeer beperkt toegang 
hebben tot het proces rond het Europees Semester, ondanks het feit dat hun medewerking 
en participatie noodzakelijk zijn om meer kans te hebben de doelen Europa 2020-strategie 
te bereiken;

2. vindt het uiterst verontrustend dat de langetermijnwerkloosheid in de EU zelfs diverse 
jaren na het uitbreken van de systeemcrisis nog steeds stijgt en gepaard gaat met 
alarmerend hoge jeugdwerkloosheidscijfers en een toenemend risico op armoede en 
sociale uitsluiting, zonder dat er enig uitzicht is op onmiddellijke verbetering;

3. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regio's om het nemen van doortastende 
maatregelen tegen de werkloosheid in de EU tot prioriteit te verheffen;

4. benadrukt dat de Commissie meer rekening moet houden met specifieke lokale, regionale 
en nationale trends, alsook met mogelijke fouten in haar vooruitzichten, die de basis 
vormen voor de jaarlijkse groeianalyse;

5. merkt op dat het cohesiebeleid, als essentieel investeringsinstrument van de EU dat een 
belangrijke rol speelt in de Europa 2020-strategie en nauwkeurig afgestemd is op lokale, 
regionale en nationale investeringsbehoeften, niet alleen de verschillen tussen regio's helpt 
verkleinen, maar ook bijdraagt tot het economisch herstel van de lidstaten en tot de 
verwezenlijking van duurzame groei en banengroei in de lidstaten en in de Unie in haar 
geheel; merkt op dat het cohesiebeleid derhalve een van de beste beschikbare 
instrumenten is om ervoor te zorgen dat het herstel werkelijk zoveel banen zal opleveren 
als de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse 2013 in het vooruitzicht stelt; is in dit 
verband van mening dat elke verlaging van de begroting voor het cohesiebeleid ernstige 
negatieve gevolgen zou hebben voor de Europa 2020-doelen en dringt er derhalve op een 
aan dat er in de nieuwe programmeringsperiode voldoende middelen voor het 
cohesiebeleid worden uitgetrokken, op een peil dat tenminste gelijk is aan dat van de 
huidige programmeringsperiode 2007-2013, en dat het beleid voor alle EU-regio's blijft 
gelden;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het regionaal beleid een 
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belangrijke rol blijft spelen bij de ontwikkeling van nationale programma's in het kader 
van het Europees Semester en een belangrijk middel zal zijn om de gestelde middellange-
en langetermijndoelen op het gebied van sociaal beleid en werkgelegenheid te bereiken;

7. wijst erop dat de Structuurfondsen en het Cohesiefonds vanwege hun financiële omvang 
en de doelen die ermee nagestreefd worden in deze tijd van forse begrotingsbezuinigingen 
en verminderde leenmogelijkheden in de particuliere sector een essentieel middel vormen 
waarover de lidstaten kunnen beschikken om de economie te stimuleren en de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie te helpen verwezenlijken; 
benadrukt in dit verband dat het cohesiebeleid een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling 
van nationale programma's in het kader van het Europees Semester en daarom een van de 
hoofdpunten van de jaarlijkse groeianalyse moet vormen en moet bijdragen tot het 
jaarlijks debat over groei en werkgelegenheid in de EU;

8. verzoekt de Commissie en de Raad concrete maatregelen overeen te komen die rekening 
houden met specifieke behoeften en die de participatie en de inbreng van nationale, 
regionale en lokale overheden, sociale partners en het maatschappelijk middenveld bij het 
formuleren en uitvoeren van duurzame beleidssturing in het kader van het Europees 
Semester bevorderen, teneinde de betrokkenheid bij de Europa 2020-doelen te vergroten 
en deze beter te verwezenlijken; merkt op dat deze toepassing van de op meerlagig 
bestuur stoelende aanpak niet mag leiden tot verzwaring van de administratieve lasten 
voor de eindbegunstigden;

9. acht het essentieel dat het cohesiebeleid de interne verschillen in concurrentievermogen en 
de structurele ongelijkheden helpt verkleinen dankzij de mogelijkheid om dit beleid aan te 
passen aan de specifieke situatie en behoeften op lokaal, regionaal en nationaal niveau; is 
in dit verband ingenomen met het initiatief van de Commissie om waar mogelijk nog 
ongebruikte Structuurfondsmiddelen te herprogrammeren ten behoeve van energie-
efficiëntie, jeugdwerkgelegenheid en kmo's, aangezien deze een belangrijke rol zullen 
spelen bij de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen; wenst naar behoren te 
worden geïnformeerd over de wijze waarop dit initiatief op nationaal niveau in praktijk 
wordt gebracht;

10. acht het verheugend dat de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse 2013 erkent dat 
verdere uitbreiding van de administratieve capaciteit nodig is om nog ongebruikte 
Structuurfondsmiddelen sneller te kunnen verdelen; wijst erop dat dit streven vooral 
betrekking moet hebben op de overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau; 
benadrukt dat sneller uitgeven van nog niet gebruikte Structuurfondsmiddelen de 
marktliquiditeit kan helpen verbeteren;

11. is het met de Commissie eens dat innovatieve EU-financieringsinstrumenten als 
katalysatoren voor doelgerichte investering kunnen dienen, een multiplicatoreffect van de 
EU-begroting teweeg kunnen brengen en het groeipotentieel van de EU kunnen vergroten; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan dat zij de lidstaten en de regio's gedetailleerde 
gegevens, verdere bijstand en leidraden verstrekt met betrekking tot een striktere 
toepassing van financieringsinstrumenten van het cohesiebeleid in 2013 en de volgende 
programmeringsperiode (2014-2020); verzoekt de lidstaten de Commissie te volgen en in 
hun nationale hervormingsprogramma's ook duidelijk te vermelden hoe zij de 
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Structuurfondstoewijzingen willen gaan gebruiken om groei- en 
werkgelegenheidsprioriteiten te bevorderen met gebruikmaking van 
financieringsinstrumenten;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten de lage arbeidsmarktparticipatie van achtergestelde 
groepen aan te pakken, inclusief van personen die tot minderheden behoren (bijv. Roma), 
afkomstig zijn uit de armste microregio's of een handicap hebben;

13. erkent het belang van een grotere leningscapaciteit van de EIB en beveelt aan dat die 
capaciteit wordt afgesteld op de EU-prioriteiten inzake het uitbannen van regionale 
verschillen; verzoekt de Commissie de lidstaten te vragen een deel van hun 
Structuurfondstoewijzingen te gebruiken om het kredietrisico van de EIB te delen en 
leninggaranties te verstrekken aan kmo's en microbedrijven, zodat de economische 
bedrijvigheid in alle sectoren en regio's gestimuleerd wordt, waardoor er nieuwe 
banenkansen kunnen ontstaan en er een oplossing komt voor het gebrek aan toegang tot 
krediet waarmee de kmo's momenteel kampen;

14. merkt op dat de demografische veranderingen duidelijk gevolgen hebben voor de sociale 
infrastructuur en dus een serieuze uitdaging vormen voor alle generaties in de hele EU; 
benadrukt in dit verband dat de Commissie in haar analyse meer aandacht moet besteden 
aan de rol van het cohesiebeleid bij het oplossen van demografische problemen;

15. verzoekt de lidstaten de Structuurfondsen volledig te gebruiken door middel van actief 
arbeidsmarktbeleid om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt voor alle leeftijdsgroepen te 
verbeteren en een langer arbeidsleven mogelijk te maken, en structurele en 
langetermijnwerkloosheid effectief te bestrijden; onderstreept in dit verband dat er 
voldoende moet worden geïnvesteerd in financiële bijstand aan en opleiding van nationale 
en regionale administraties, zodat zij meer vaardigheden en capaciteiten krijgen en de 
regels van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds beter kennen; is van mening dat de 
Commissie met spoed een Europese jeugdgarantie moet voorstellen om daadwerkelijk 
verbetering te brengen in de situatie van jonge mensen die geen plaats hebben op de 
arbeidsmarkt, in het onderwijs of in de beroepsopleiding, en dat zij nauw moet 
samenwerken met de lidstaten opdat deze een deel van hun nog ongebruikte 
Structuurfondsmiddelen gebruiken om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, met name 
onder de jeugd op het platteland, met de nadruk op hun ondernemerschapsmogelijkheden, 
teneinde ontvolking te voorkomen.
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