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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat een sterk en solide gefinancierd cohesiebeleid een doeltreffend en 
efficiënt instrument is voor de uitvoering van de EU-strategie tot 2020, omdat dit beleid 
berust op ontwikkelingsprogramma's voor de lange termijn en een gedecentraliseerd 
beheer en omdat de prioriteiten van de Gemeenschap voor een duurzame ontwikkeling 
erin zijn opgenomen;

2. wijst erop dat het regionaal beleid over een geconsolideerde methodiek met het oog op 
een geïntegreerde aanpak beschikt en een goed ontwikkeld sturingssysteem biedt om 
investeringen ter plaatse te stimuleren, waarmee de economische beleidscoördinatie op 
passende wijze zou kunnen worden ondersteund;

3. betreurt het dat de nationale doelstellingen niet van ambitie getuigen, dat men 
bovenmatig gefixeerd is op kortetermijnresultaten en dat de EU op de meeste terreinen de 
door de Europese Raad overeengekomen kerndoelen nog bij lange na niet heeft bereikt;

4. ziet zich daarom gesterkt in zijn opvatting dat het structuurbeleid zodanig moet worden 
gestuurd dat juist de regionale mogelijkheden en belanghebbenden (en niet alleen de 
nationale) moeten worden versterkt;

5. merkt op dat een sterkere territoriale dimensie van de strategie, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken en verschillende ontwikkelingsniveaus van de Europese regio's, 
met de rechtstreekse betrokkenheid van regionale en lokale overheden en partners bij de 
planning en uitvoering van de betreffende programma's, op alle niveaus meer draagvlak 
zou kweken voor wat met de strategie wordt beoogd, en aan de basis de doelstellingen en 
resultaten inzichtelijker zou maken;

6. roept de lidstaten op de nationale parlementen, de sociale partners, de regionale en lokale 
autoriteiten en het maatschappelijk middenveld nauwer bij de invulling van de nationale 
hervormingsprogramma's te betrekken en regelmatig te raadplegen.


