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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 en er uitgebreidere richtsnoeren voor nationale, regionale en 
lokale overheden in op te nemen;

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

3. merkt op dat het cohesiebeleid, als essentieel investeringsinstrument van de EU dat 
nauwkeurig is afgestemd op regionale investeringsbehoeften, niet alleen de verschillen 
tussen regio's helpt verkleinen, maar ook bijdraagt tot het economisch herstel en tot de 
verwezenlijking van duurzame groei en banengroei in de Unie in haar geheel;

4. wijst erop dat de Structuurfondsen in deze tijd van begrotingsbeperkingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit in de particuliere sector een essentieel middel vormen 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 derhalve een van de hoofdpunten van de jaarlijkse groeianalyse 
moet zijn en moet bijdragen tot het jaarlijks debat over groei en werkgelegenheid in de 
EU;

5. benadrukt dat het van belang is dat nationale, regionale en lokale overheden, sociale 
partners en het maatschappelijk middenveld betrokken worden bij het uitstippelen en 
uitvoeren van beleidsrichtsnoeren in het kader van de jaarlijkse groeianalyse, zodat zij 
meer verantwoordelijkheid nemen voor de verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen; 

6. acht het voor het cohesiebeleid essentieel dat het de interne verschillen in 
concurrentievermogen en structurele ongelijkheden helpt verkleinen door ervoor te zorgen 
dat dit beleid kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van een regio; is in dit 
verband ingenomen met het initiatief van de Commissie om waar mogelijk niet-
toegewezen middelen van de Structuurfondsen te herprogrammeren ten behoeve van 
kmo's, energie-efficiëntie en jeugdwerkgelegenheid; wenst naar behoren te worden 
geïnformeerd over de wijze waarop dit initiatief op nationaal niveau in praktijk wordt 
gebracht;
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7. verzoekt de lidstaten de Structuurfondsen volledig te gebruiken om de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt te verbeteren en structurele en langetermijnwerkloosheid effectief te 
bestrijden; 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 niet-
toegewezen Structuurfondsmiddelen gebruiken om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.


