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(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage: Aanbeveling 2.11: benut de EU-fondsen volledig 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 

jaarlijks op basis van de groeianalyse 

uitvaardigt, dienen naar de mening van het 

Europees Parlement erop gericht te zijn 

dat:  

De lidstaten de Structuurfondsen volledig 

gebruiken om de inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te verbeteren en jeugd-, 

structurele en langetermijnwerkloosheid 

effectief te bestrijden en de Europa 2020-

doelstellingen te verwezenlijken. 

Voor de programmeringsperiode 2014-

2020 ten minste 25% van de middelen van 

het Cohesiefonds aan het ESF wordt 

toegewezen. 

De beleidsrichtsnoeren die de Europese 

Raad jaarlijks op basis van de groeianalyse 

goedkeurt, dienen naar de mening van het 

Europees Parlement erop gericht te zijn 

dat:  

De lidstaten de structuurfondsen volledig 

gebruiken om de inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te verbeteren en jeugd-, 

structurele en langetermijnwerkloosheid 

effectief te bestrijden en de Europa 2020-

doelstellingen te verwezenlijken; 

De Commissie wordt verzocht om te 

onderzoeken hoe het 

medefinancieringspercentage in het kader 

van de structuurfondsen kan worden 

verhoogd voor de lidstaten met de hoogste 

werkloosheid, teneinde hen te helpen bij 

het ondervangen van de beperking van 

hun nationale beleidsruimte en bij de 

financiering van een actief 

arbeidsmarktbeleid; De Commissie wordt 

verzocht om na te denken over de 

mogelijkheid om daartoe aanvullende 

middelen uit andere bronnen aan te 

trekken;  

Voor de programmeringsperiode 2014-

2020 ten minste 25% van de middelen van 

het Cohesiefonds aan het ESF wordt 

toegewezen. 
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Ontwerpresolutie 

Bijlage: Aanbeveling 8 bis (nieuw): evenwichtige verdeling van de aanpassingskosten en 

vermindering van macro-economische onevenwichtigheden  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Aanbeveling 8 bis: 

evenwichtige verdeling van de 

aanpassingskosten en vermindering van 

macro-economische onevenwichtigheden 

Verzoekt de Commissie erop toe te zien 

dan binnen haar aanbevelingen de kosten 

van de aanpassingen gelijk worden 

verdeeld tussen de landen met een tekort 

en de landen met een overschot, om 

interne onevenwichtigheden in de EU, en 

met name in de eurozone, terug te 

dringen. Voor de aanpassing mag niet 

alleen een beroep worden gedaan op de 

tekortlanden. Ook de overschotlanden 

moeten maatregelen nemen om hun 

interne vraag aan te zwengelen, met name 

door middel van loonaanpassingen.  

Or. en 

 

 


