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SUGGESTIES

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

1. erkent dat de EU-economie blijft groeien, dat de werkgelegenheid is toegenomen en dat 
de investeringskloof die door de crisis was ontstaan zo goed als weggewerkt is, maar 
wijst erop dat de overheidsinvesteringen nog altijd onder het niveau van vóór de crisis 
liggen, met enorme tekorten in een aantal van de landen die het zwaarst door de crisis 
zijn getroffen; wijst erop dat er nog steeds zwakke plekken zijn, dat de duurzame groei 
niet iedereen ten goede is gekomen, dat de werkloosheidspercentages in verschillende 
lidstaten nog steeds hoog zijn en dat economische, sociale, regionale en territoriale 
ongelijkheden zorg blijven baren; stelt vast dat de investeringen zijn toegenomen, maar 
dat hun impact op de productiviteit vooralsnog onvoldoende is, en dat gerichtere 
investeringen in het kader van het cohesiebeleid en een betere afstemming op andere 
Unie-beleidsprogramma's, met publiek-private investeringen, noodzakelijk zijn om de 
productiviteit te verhogen en de verschillen tussen de lidstaten weg te werken; merkt op 
dat het stabiliteits- en groeipact (SGP) ook gericht moet zijn op de verbetering van 
sociale aspecten en de totstandbrenging van duurzame groei;

2. benadrukt dat de EU het beoogde herstel moet steunen met economische 
beleidsmaatregelen die openbare diensten beschermen en de kwaliteit en 
toegankelijkheid van diensten van algemeen belang verbeteren;

3. herinnert eraan dat de overheidsinvesteringen in 2017 als percentage van het bbp van de 
EU (2,7 %) en van de eurozone (2,6 %) ver onder het gemiddelde van de afgelopen tien 
jaar lagen (respectievelijk 3,2 % en 3,0 %); merkt op dat de overheidsinvesteringen om 
die reden aanzienlijk moeten worden verhoogd om de daling in de jaren van krimp door 
de economische crisis te compenseren en te voorzien in de dringende behoefte aan 
investeringen in infrastructuur en openbare diensten; wijst erop dat 
overheidsinvesteringen een prioriteit moeten blijven en niet mogen worden ondermijnd 
door inspanningen om publiek-private partnerschappen te promoten;

4. merkt op dat, volgens de Europese Investeringsbank (EIB), de EU-investeringen in 
infrastructuur nog steeds 20 % onder het niveau liggen van voor de crisis, dat 34 % van 
de gemeenten heeft aangegeven dat de investeringen onder het niveau liggen van wat 
nodig is, en dat de EU jaarlijks investeringen in infrastructuur nodig heeft van ten 
minste 355 miljard EUR;

5. wijst erop dat het Europees semester op consistente wijze moet bijdragen tot de 
verkleining van ongelijkheden en verschillen, met name van sociale, economische en 
territoriale aard tussen de verschillende regio's van de EU; benadrukt dat de 
aanhoudende geografische disbalans in de EIB-investeringen onaanvaardbaar is, en dat 
het uiterst zorgwekkend is dat in 2017 de helft van de EU-lidstaten 80 % van de totale 
EIB-investeringen in de EU heeft ontvangen, terwijl de overige 14 lidstaten slechts 
10 % hebben ontvangen;

6. wijst erop dat het beste antwoord op de bezorgdheid van de burgers erin bestaat de 
verhoging van het reële inkomen te steunen en meer investeringen te eisen om 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid te scheppen, de binnenlandse vraag te 
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stimuleren en te zorgen voor een eerlijker verdeling van de gegenereerde welvaart; is 
van mening dat de EU moet bijdragen tot de flexibiliteit van het SGP door fiscale 
ruimte te creëren voor de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten;

7. wijst erop dat het Europees semester prioritair moet bijdragen tot de verwezenlijking 
van de Europese pijler van sociale rechten en de naleving moet monitoren van de 
twintig kernbeginselen, met bijzondere aandacht voor de gelijke behandeling van en 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen, sociale bescherming, toegang tot alle 
essentiële diensten, het recht op een gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde, en 
het recht op kwalitatief hoogstaande, betaalbare zorgdiensten;

8. herinnert eraan dat in het Europees semester gewezen moet worden op het belang van 
strengere maatregelen ter bestrijding van belastingontduiking en -fraude, wat middelen 
genereert die kunnen worden geïnvesteerd, alsmede aanvullende middelen voor de 
uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten;

9. wijst erop dat er in het Europees semester rekening mee gehouden moet worden dat 
mensen gemakkelijker toegang moeten hebben tot effectieve sociale bescherming in 
overeenstemming met de relevante beginselen van de Europese pijler van sociale 
rechten, dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd de nodige maatregelen te treffen 
om de obstakels weg te nemen waardoor werknemers hun rechten op sociale 
bescherming kunnen uitoefenen, en omvattende socialebeschermingsstelsels op te 
zetten, en dat in het kader van het Europees semester derhalve moet worden 
bijgehouden welke vooruitgang de lidstaten hebben geboekt bij het goedkeuren van 
wetgeving en het ontwikkelen van stelsels die waarborgen dat iedereen toegang heeft tot 
sociale bescherming;

10. wijst er op dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat het Europees semester gericht blijft 
op de verwezenlijking van slimme, duurzame en inclusieve groei met meer coördinatie 
tussen nationaal en EU-beleid, teneinde meer hoogwaardige werkgelegenheid binnen de 
EU te scheppen en de loon- en pensioenkloof te verkleinen;

11. benadrukt dat het Europees semester moet focussen op hogere productiviteit door 
toegenomen investeringen in infrastructuur, onderwijs en opleiding, gezondheidszorg en 
onderzoek en innovatie, en dat een hogere productiviteit moet worden weerspiegeld in 
een hoger inkomen voor de werknemers;

12. benadrukt dat lage inkomens een probleem blijven vormen in Europa, dat de 
concentratie van werknemers in de onderste verdiepingen van het loongebouw en de 
hoge armoedepercentages een duidelijk signaal zijn van een loonvormingsbeleid en dat 
de genderloonkloof, in combinatie met onzeker werk, met name onder jongeren, een 
ernstig probleem blijft dat urgente oplossing behoeft;

13. dringt erop aan dat in het Europees semester de uitbanning van armoede als een van de 
prioriteiten wordt aangemerkt, zoals wordt aangegeven in de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG's);

14. benadrukt dat een vergrijzende bevolking voor overheden aanleiding moet zijn meer te 
investeren om ouderen te beschermen en niet minder, zoals gesuggereerd wordt in het 
SGP, dat de overheidsinvesteringen in de gezondheidszorg moeten zijn afgestemd op de 
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behoeften, dat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg regelmatig moet worden 
beoordeeld, waarbij rekening moet worden gehouden met het gemiddelde beschikbare 
inkomen en de gevolgen voor huishoudens, en dat er maatregelen moeten worden 
genomen om investeringen in preventieve gezondheidszorg te promoten en te 
monitoren, omdat dit van essentieel belang is in een vergrijzende samenleving;

15. pleit ervoor dat in het Europees semester actief wordt bijgedragen tot een duurzame 
aanpak van de demografische problemen (vergrijzing, bevolkingsafname, 
demografische druk, het onvermogen om toereikend menselijk kapitaal aan te trekken 
of te behouden), die de Europese regio's op verschillende manieren treffen; benadrukt 
met name dat passende steun moet uitgaan naar bepaalde regio's zoals een aantal 
ultraperifere gebieden;

16. benadrukt dat het Europees semester een grondige analyse moet bevatten van de 
gevolgen, op middellange en lange termijn, van de technologische verandering en de 
digitalisering voor de arbeidsmarkt; wijst erop dat hoewel technologische verandering 
kan zorgen voor nieuwe of kwalitatief hoogwaardiger en veiliger werkgelegenheid, zij 
tegenwoordig vooral geassocieerd wordt met het verlies van banen of het creëren van 
onzeker werk;

17. benadrukt dat de sociale en economische ontwikkeling van de EU staat en valt met het 
onderschrijven van onze fundamentele waarden;

18. benadrukt dat een van de prioriteiten van het Europees semester moet zijn bevolkingen 
en gebieden die de nadelige gevolgen ondervinden van de mondialisering (zoals 
verplaatsing van de productie of banenverlies) te beschermen en te steunen;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun samenwerking te intensiveren en verdere 
maatregelen te nemen om particuliere en openbare investeringen optimaal te benutten 
en meer partnerschappen aan te gaan om nieuwe banen te creëren, de toegevoegde 
waarde van het cohesiebeleid maximaal in te zetten en ten volle gebruik te maken van 
de complementariteit en synergieën tussen het cohesiebeleid en andere programma's en 
financieringsinstrumenten van de Unie;

20. benadrukt dat de mate van betrokkenheid van de sociale partners op nationaal niveau 
nog steeds laag is en dat de Commissie en de regeringen van de lidstaten meer moeten 
doen om ervoor te zorgen dat zij worden geraadpleegd;

21. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een zorgvuldige en volledige 
monitoring van het woningenbestand op te zetten, alsmede o.a. onderzoek te doen naar 
de geografische verschillen tussen gebieden met geringe vraag naar woningen en 
oververhitte huizenmarkten om de analytische grondslag te verbeteren voor de 
beoordeling van de huisvesting in de landenverslagen en de landspecifieke 
aanbevelingen;

22. is van oordeel dat investeringen, innovatie, kennis en structurele hervormingen van 
belang zijn om Europa sterker en samenhangender te maken; wijst er in dit verband op 
dat investeringen in het kader van het cohesiebeleid, dat een essentiële rol heeft en dat 
niet door andere instrumenten vervangen kan worden, de grootste financiële 
ondersteuning van de EU bieden, ter hoogte van 638 miljard EUR samen met de 
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nationale medefinanciering voor de periode 2014-2020, en zorgen voor Europese 
toegevoegde waarde door bij te dragen tot economische groei, sociale inclusie, 
innovatie en milieubescherming, door nieuwe problemen het hoofd te bieden zoals 
veiligheid en de integratie van migranten en vluchtelingen die internationale 
bescherming genieten, en door bij te dragen tot publieke en private investeringen, 
samen met passende hervormingen om duurzame economische groei, inclusie en 
institutionele en administratieve capaciteit te stimuleren;

23. dringt erop aan dat de gevolgen van het onderzoeks- en innovatiebeleid voor de 
ontwikkeling van de economische en sociale groei van de lidstaten worden geëvalueerd;

24. is ingenomen met de voorstellen voor het volgend meerjarig financieel kader (MFK) en 
de sterkere koppeling tussen het cohesiebeleid en het proces van het Europees semester 
ter verwezenlijking van duurzame en inclusieve groei, met bijzondere aandacht voor 
ultraperifere, minst ontwikkelde of dunbevolkte gebieden; betreurt evenwel de 
verlaging van de voor het cohesiebeleid voorgestelde middelen, en dringt erop aan dat 
de financiering op het huidige niveau gehandhaafd wordt; dringt aan op snelle en tijdige 
goedkeuring van het MFK-pakket en de verordeningen inzake het cohesiebeleid om 
mogelijke vertragingen in de tenuitvoerlegging te vermijden; is tevreden met de vereiste 
dat een kwart van de uitgaven in het kader van het nieuwe MFK wordt toegewezen aan 
doelstellingen op klimaatgebied, aangezien de klimaatverandering een aanzienlijk 
probleem op lange termijn is;

25. neemt kennis van de grotere nadruk in het Europees semester 2019 op 
investeringsbehoeften als leidraad voor het nemen van besluiten in verband met de 
programmering voor de periode 2021-2027, en over de geplande nieuwe bijlage bij de 
landverslagen voor 2019, waarin wordt vastgesteld welke investeringsbehoeften 
relevant zijn voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en het Cohesiefonds voor de periode 2021-2027; 
is van mening dat er meer nadruk moet worden gelegd op het bestrijden van 
ongelijkheid, ook bij de financiering van het cohesiebeleid door effectieve instrumenten 
in te zetten en de middelen gericht aan te wenden met dat doel;

26. benadrukt het belang van aanhoudende en toenemende ESF+-steun, van de 
jongerengarantie, het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het Europees 
Solidariteitskorps, voor de aanpak van de problemen op het gebied van 
werkgelegenheid, economische groei, sociale inclusie, onderwijs en beroepsopleiding;

27. is van mening dat er meer vereenvoudiging en grotere flexibiliteit nodig is tussen de 
fondsen, programma's en instrumenten van de Unie, om EU-financiering voor 
strategische investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en geografisch evenwichtiger 
te maken. benadrukt dat bijzondere aandacht nodig is voor regio's met een 
ontwikkelingsachterstand;

28. merkt op dat het cohesiebeleid gericht moet zijn op het bevorderen van de harmonieuze 
en evenwichtige ontwikkeling van de hele Unie en haar regio's, waarmee de 
economische, sociale en territoriale cohesie wordt versterkt in een sfeer van solidariteit, 
met het oog op de bevordering van duurzame groei, werkgelegenheid en sociale 
inclusie, de bewerkstelliging van minder ongelijkheid tussen en binnen regio's en het 
inlopen van de achterstand door de minst begunstigde regio's;
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29. wijst erop dat in het zevende verslag inzake cohesie de aandacht wordt gevestigd op de 
grote diversiteit tussen de regio's en grondgebieden, ook binnen de huidige categorieën 
regio's, vanwege hun specifieke omstandigheden (ultraperifere ligging, kleine 
bevolkingsdichtheid, lage inkomens, zwakke groei, enz.), waardoor een territoriale 
aanpak op maat noodzakelijk is;

30. wijst op de noodzaak om rekening te houden met de bepalingen van artikel 349 VWEU 
betreffende specifieke maatregelen om de problemen op te lossen waar de ultraperifere 
regio's mee kampen, met name de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine 
oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat, en de economische afhankelijkheid van 
slechts enkele producten;

31. dringt erop aan dat in het kader van het Europees semester de Europese territoriale 
samenwerking (ETS) wordt versterkt, in al haar dimensies (grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale samenwerking, zowel binnen als buiten de Unie), en er 
zo voor te zorgen dat de algemene doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale cohesie worden gehaald en wordt bijgedragen tot solidariteit;

32. wijst nogmaals op het belang van de tenuitvoerlegging van macroregionale strategieën 
om de doelstellingen van het cohesiebeleid te halen;

33. merkt op dat bepaalde Europese regio's meer dan andere blootgesteld zullen worden aan 
de gevolgen van de brexit, en dat de terugtrekking van het VK een negatieve impact kan 
hebben op het cohesiebeleid in zijn geheel; benadrukt dat een van de doelstellingen van 
het Europees semester moet zijn de negatieve impact van de brexit op de verschillende 
getroffen Europese regio's zoveel mogelijk te beperken, en dat het Europees semester 
actief moet bijdragen tot de versterking van het cohesiebeleid, dat een substantiële rol 
heeft gespeeld bij het herstel van de EU-economie door slimme, duurzame en inclusieve 
groei te bevorderen.
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