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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:

Algemene context

1. is verheugd over het streven naar versterkte economische en budgettaire coördinatie door 
middel van het Europees semester, waardoor er jaarlijks gedurende zes maanden 
gelijktijdig toezicht op de begroting en het economisch beleid van de lidstaten mogelijk is;

2. wijst op de cruciale rol van het cohesiebeleid bij de tenuitvoerlegging van de 
Europa 2020-strategie; is van mening dat een sterk en solide gefinancierd cohesiebeleid 
een doeltreffend en efficiënt instrument is voor de uitvoering van de Europa 2020-
strategie en ter voorkoming van toekomstige economische en financiële crises, omdat dit 
beleid berust op ontwikkelingsprogramma's voor de lange termijn, een begroting van een 
zekere omvang en een gedecentraliseerd beheer en omdat de prioriteiten van de EU voor 
duurzame ontwikkeling erin opgenomen zijn; wijst erop dat het cohesiebeleid een op 
investering gericht beleid is en dus de territoriale, economische en sociale cohesie in alle 
regio's van de EU moet bevorderen, uitgaande van het solidariteitsbeginsel; wijst er in dit 
verband op dat regio's bij het realiseren van de Europa 2020-doelstellingen betrokken 
moeten worden;

3. herinnert eraan dat het cohesiebeleid pas succes kan hebben als de lidstaten een op groei 
gericht verantwoord algeheel begrotings- en structuurbeleid voeren; beklemtoont dat 
financiering via het gemeenschappelijk strategisch kader leidt tot verspilling van 
financiële middelen en zelfs tot afzwakking van de prikkels om onverantwoord 
economisch beleid te corrigeren, als de regeringen nalaten het juiste beleid te voeren of de 
noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren;

4. benadrukt dat de flexibele instrumenten van het cohesiebeleid in crisistijd snel inspelen op 
veranderende behoeften en een moeilijker financiële situatie; wijst erop dat 
noodmaatregelen als vooruitbetalingen en een verhoogd cofinancieringspercentage 
gekoppeld zijn aan langetermijnmaatregelen om groei en werkgelegenheid te bevorderen;

Onevenwichtige overheidsfinanciën en recessierisico

5. is ernstig verontrust over het risico van een nieuwe recessie in de eurozone, dat blijkt uit 
een krimpende economie en een toename van de werkloosheid;

6. is van oordeel dat verdere versterking van de begrotingsdiscipline en de financiële 
instellingen zowel op nationaal als regionaal niveau een voorwaarde is voor vergroting 
van het vertrouwen van de markt in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
middellange en lange termijn in de eurozone, dat van cruciaal belang is voor de groei; 
dringt er bij de lidstaten op aan dat zij de overheidsfinanciën consolideren en de regels 
inzake begrotingsevenwicht naleven, zoals ook neergelegd in het stabiliteits- en groeipact, 
dat rekening houdt met de specifieke macrofinanciële situatie van elk land;
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7. verzoekt de lidstaten bij de uitgaven- en ontvangstenzijde van de begroting prioriteit te 
verlenen aan groeibevorderend beleid, met name op het vlak van onderwijs, onderzoek, 
innovatie, infrastructuur en energie, en erop toe te zien dat die uitgaven en ontvangsten 
doelmatig plaatsvinden;

Groei en werkgelegenheid

8. verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor consistentie op voet van gelijkheid tussen de 
verschillende instrumenten van het economisch beleid, met name het beleid gericht op de 
EU 2020-doelstellingen en de kerndoelen, teneinde de interesse van beleggers te wekken 
en hun vertrouwen te herwinnen omwille van de langetermijnfinanciering van de reële 
economie;

9. dringt aan op krachtige maatregelen om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen en 
aldus de investeringen te stimuleren; herinnert eraan dat de onmogelijkheid om 
financiering te verkrijgen een van de kardinale belemmeringen voor het mkb is om aan 
privaat kapitaal als tegenhanger van EU-cofinanciering te komen en concurrentiekracht te 
herwinnen;

10. wijst erop dat er permanent extra inspanningen nodig zijn om de streefdoelen te bereiken, 
vooral op het gebied van de werkgelegenheid, wat in het kader van het Europees semester 
minstens zo belangrijk is als groei; beklemtoont dat nieuwe werkgelegenheid een 
voorwaarde is voor duurzame groei en voorkoming van toekomstige crises;

11. is van oordeel dat voor stimulering van groei en productiviteit sterkere coördinatie van het 
economisch beleid en ingrijpende structurele hervormingen nodig zijn.


