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Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat het cohesiebeleid van 

de EU (structuurfondsen en cohesiefonds) 

een strategisch instrument vormt voor 

investeringen, duurzame groei en 

concurrentievermogen, en voor de 

Europese solidariteit een belangrijke pijler 

vormt met een onbetwiste Europese 

toegevoegde waarde; wijst tevens op de 

aanzienlijke doorsijpeleffecten van de 

cohesiefondsfinanciering voor alle lidstaten 

van de EU; benadrukt dat dit beleid 

gesteund moet worden door een stabiel, 

solide en duurzaam financieel kader, zodat 

het op doeltreffende wijze kan bijdragen 

aan het verminderen van macro-

economische onevenwichtigheden in de 

EU, alsmede aan economische, sociale en 

territoriale samenhang; bevestigt zijn 

standpunt dat de financiering van het 

cohesiebeleid, gezien de dringende 

noodzaak om te zorgen voor 

overheidsinvesteringen in groei en banen, 

gehandhaafd moet worden op minstens het 

niveau van de periode 20107-2013 en 

beschikbaar moet blijven voor alle regio's 

in de EU, met specifieke aandacht voor 

minder ontwikkelde regio's; steunt het 

voorstel van de Commissie om 25% van 

het totale bedrag voor het cohesiebeleid 

toe te wijzen aan het ESF; 

26. is van mening dat het cohesiebeleid van 

de EU (structuurfondsen en cohesiefonds) 

een strategisch instrument vormt voor 

investeringen, duurzame groei en 

concurrentievermogen, en voor de 

Europese solidariteit een belangrijke pijler 

vormt met een onbetwiste Europese 

toegevoegde waarde; wijst tevens op de 

aanzienlijke doorsijpeleffecten van de 

cohesiefondsfinanciering voor alle lidstaten 

van de EU; benadrukt dat dit beleid 

gesteund moet worden door een stabiel, 

solide en duurzaam financieel kader, zodat 

het op doeltreffende wijze kan bijdragen 

aan het verminderen van macro-

economische onevenwichtigheden in de 

EU, alsmede aan economische, sociale en 

territoriale samenhang; bevestigt zijn 

standpunt dat de financiering van het 

cohesiebeleid, gezien de dringende 

noodzaak om te zorgen voor 

overheidsinvesteringen in groei en banen, 

gehandhaafd moet worden op minstens het 

niveau van de periode 2007-2013 en 

beschikbaar moet blijven voor alle regio's 

in de EU, met specifieke aandacht voor 

minder ontwikkelde regio's;  

Or. en 


