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Geachte mevrouw Tinagli,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie regionale ontwikkeling ermee 
belast een advies uit te brengen aan uw commissie. De Commissie regionale ontwikkeling heeft 
besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.
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De Commissie regionale ontwikkeling heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 24 februari 
2021 onderzocht. Het advies werd met 41 stemmen voor en 0 tegen bij 0 onthoudingen 
goedgekeurd.

Tijdens dezelfde vergadering1 heeft de Commissie regionale ontwikkeling besloten de 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken te verzoeken onderstaande suggesties 
in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Younous Omarjee

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Veronika Vrecionová, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, 
Chiara Gemma, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, 
Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrian-
Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Martina Michels, Younous Omarjee, Rosa D'Amato, Niklas 
Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana
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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling

1. merkt op dat de wereld door de COVID-19-pandemie plotseling in een diepe recessie 
is beland en dat er nog veel onzekerheden blijven bestaan; is van mening dat deze 
pandemie veel meer is dan een gezondheidscrisis en dat de economische en sociale 
gevolgen ervan in elk land anders zijn, waarbij de armoede en de ongelijkheden en 
verschillen tussen de EU-regio’s zijn toegenomen; benadrukt dat er meer moet 
worden gedaan om deze ongelijkheden te bestrijden en een snel en duurzaam herstel 
aan te moedigen, met name door steun te verlenen aan regio’s die te kampen hebben 
met een tragere groei en een hoge werkloosheid, met name waar het jongeren betreft; 
merkt in dit verband met bezorgdheid op dat het werkloosheidspercentage meer dan 
7 % bedraagt en dat de jeugdwerkloosheid in de EU als geheel is gestegen tot 17 % 
en naar verwachting als gevolg van COVID-19 nog verder zal toenemen2; merkt 
voorts op dat de crisis niet alleen voor jongeren onevenredige gevolgen heeft, maar 
ook voor vrouwen en kansarme groepen zoals gezinnen met een laag inkomen, 
mensen met een handicap en minderheden;

2. onderstreept het belang van de faciliteit voor herstel en veerkracht als een van de 
belangrijkste instrumenten voor het herstel, met 672,5 miljard EUR aan leningen en 
financiële steun in de eerste jaren van het herstel; wijst erop dat het belangrijk is om 
een hoge mate van veerkracht van de binnenlandse economieën te bereiken, een van 
de lessen die we uit de laatste wereldwijde economische, sociale en financiële crisis 
hebben geleerd, en dat het van cruciaal belang is om te voorkomen dat de bestaande 
economische en sociale ongelijkheden nog groter en erger worden; benadrukt dat de 
paraatheid en veerkracht van de nationale stelsels voor gezondheidszorg en sociale 
bescherming moeten worden verbeterd en dat moet worden gezorgd voor gelijke 
toegang tot onderwijs, betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg, langdurige zorg 
en kinderopvang; is daarom van mening dat moet worden verzekerd dat de middelen 
uit de faciliteit doeltreffend worden ingezet waar ze het meest nodig zijn, zodat de 
lasten en schulden voor de volgende generatie zo laag mogelijk zijn;

3. benadrukt dat de faciliteit moet bijdragen tot de bevordering van economische, sociale 
en territoriale samenhang, en zo de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de 
lidstaten op economisch en sociaal gebied moet verbeteren, en de groene en digitale 
transities moet ondersteunen die gericht zijn op het versterken van het economische 
concurrentievermogen en het bereiken van een klimaatneutraal Europa tegen 2050; 
hoopt daarom dat er een hoge mate van complementariteit zal zijn tussen de beoogde 
acties in de nationale herstelplannen en die van het cohesiebeleid; betreurt dat het 
partnerschapsbeginsel in de verordening over de faciliteit voor herstel en veerkracht 
niet verplicht is en dat de steden in de meeste EU-landen bijgevolg niet volledig 
betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de nationale herstelplannen3, en dat 
er tevens een risico bestaat op inconsistentie tussen de faciliteit en de ESI-fondsen;

2 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat juli 2020 f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519 (europa.eu)
3 https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx, alsook 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-NL.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx
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4. benadrukt dat de betrokkenheid van regionale en lokale overheden, alsook van 
economische en sociale partners, beroepsorganisaties en de relevante organisaties die 
het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, zoals ngo’s, van cruciaal belang 
is voor de succesvolle uitvoering van de faciliteit met het oog op een snel herstel van 
de huidige crisis; verzoekt de Commissie een beoordelingsinstrument voor te stellen 
om ervoor te zorgen dat de criteria met betrekking tot de raadpleging van lokale, 
regionale en nationale maatschappelijke organisaties door de lidstaten in acht worden 
genomen;

5. benadrukt dat de regio’s ten volle moeten worden betrokken bij de nationale 
herstelplannen en bij het beheer ervan op nationaal niveau om de huidige 
multidimensionale uitdagingen op het meest geschikte territoriale niveau aan te 
pakken; is van mening dat de beginselen van het cohesiebeleid ook in de 
herstelplannen tot uiting moeten komen,  en dat belangrijke sectoren, met name die 
welke het zwaarst door de crisis zijn getroffen, met investeringen moeten worden 
gestimuleerd, om het scheppen van nieuwe en het behoud van bestaande 
hoogwaardige banen te bevorderen en gelijke toegang tot de arbeidsmarkt te 
waarborgen, in overeenstemming met de Europese pijler van sociale rechten; is van 
mening dat bijzondere aandacht moet uitgaan naar de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen, met inbegrip van ouderen,  en dat de faciliteit ook moet bijdragen 
tot het verwezenlijken van gendergelijkheid, zoals bepaald in artikel 8 van het 
Verdrag, aangezien de arbeidsparticipatiekloof (11,4 %), de loonkloof (14 %) en de 
pensioenkloof (30 %) tussen mannen en vrouwen onaanvaardbaar hoog 
blijven4;is voorts van mening dat de doelstellingen inzake gendergelijkheid en de 
economische onafhankelijkheid van vrouwen in alle dimensies en alle stadia van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en evaluatie van programma’s die in het kader 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht worden gefinancierd, tijdig en op 
consistente wijze moeten worden gewaarborgd; benadrukt dat de pandemie aantoont 
dat de lokale productie moet worden versterkt om toekomstige tekorten in de 
economische sectoren landbouw, industrie en gezondheid te voorkomen; steunt korte 
ketens en lokale productie om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te 
verminderen en door de crisis verzwakte lokale economieën te versterken;

6. dringt erop aan het verband tussen hoogwaardige banen, gendergelijkheid, duurzame 
groei, sociale doelstellingen en klimaatdoelstellingen verder te versterken met het 
Europees Semester, met als uiteindelijk doel de levenskwaliteit en het welzijn van de 
burgers te verbeteren;

https://eurocities.eu/latest/involve-cities-in-a-green-and-digital-recovery/

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
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7. meent dat meerlagig bestuur in het proces van het Europees Semester belangrijk is 
voor investeringen in het kader van de faciliteit, aangezien de COVID-19-pandemie 
de regio’s in de lidstaten op verschillende manieren heeft getroffen; herinnert eraan 
dat de COVID-19-pandemie veel ongelijkheden aan het licht heeft gebracht en dat 
een zeer ernstige daarvan de digitale kloof is, die met name minder ontwikkelde 
regio’s, vrouwen, ouderen, gezinnen met een laag inkomen en inwoners van de 
ultraperifere gebieden treft; is van mening dat meer moet worden geïnvesteerd in 
digitalisering, digitale innovatie en digitale connectiviteit, hetgeen een eerlijke en 
gelijke overgang naar een digitale economie mogelijk zou maken, met name voor de 
meest kwetsbaren in de samenleving;

8. is ingenomen met de rol van de faciliteit voor herstel en veerkracht bij het aansturen 
en opbouwen van een duurzamer, veerkrachtiger en eerlijker Europa voor de volgende 
generatie, met inachtneming van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals 
gedefinieerd in artikel 17 van de taxonomieverordening, door middel van 
investeringen en hervormingen op zeven kerngebieden die gericht zijn op ecologische 
duurzaamheid, hernieuwbare energie, renovatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit, 
productiviteit, billijkheid en macro-economische stabiliteit; benadrukt dat om zowel 
in het meerjarig financieel kader als in het herstelinstrument voor de EU een 
klimaatmainstreamingsdoelstelling van 30 % te bereiken in overeenstemming met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, elk herstelplan ten minste 37 % 
aan klimaatgerelateerde uitgaven moet omvatten; vraagt de Commissie en de lidstaten 
daarom te zorgen voor consistentie, samenhang en synergieën met de Agenda 2030 
van de VN;

9. erkent dat technologische trends op de arbeidsmarkt en de overgang naar een 
duurzame economie enorme uitdagingen zijn, maar ook kansen bieden voor regionale 
cohesie; wijst nogmaals op de cruciale rol van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, als belangrijkste investeringsinstrumenten voor het 
cohesiebeleid in Europa, om de regionale herstelprocessen te ondersteunen; is van 
mening dat aandacht moet worden besteed aan stedelijke gebieden als aanjagers van 
groene en digitale transformatie, aan alle regio’s die kampen met natuurlijke of 
demografische belemmeringen en die het zwaarst worden getroffen door de overgang 
naar een duurzamere en groenere economie, en aan eilanden en ultraperifere regio’s;

10. benadrukt dat het Europees Semester, de nieuwe faciliteit voor herstel en veerkracht 
en de fondsen van het cohesiebeleid intrinsiek met elkaar verbonden zijn en dat het 
daarom noodzakelijk is te zorgen voor betere coördinatie en snelle en op maat 
gesneden acties met het oog op het scheppen van banen, het bevorderen van 
onderwijs, innovatie, het herstel van een robuuste economie en het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen; benadrukt dat de conclusies van het Europees Semester en de 
verslagen van de lidstaten wezenlijke gevolgen hebben voor de regio’s en dat deze 
gevolgen regelmatig moeten worden gemonitord in het kader van de uitvoering van 
het cohesiebeleid; is van mening dat de bestaande indicatoren zullen moeten worden 
aangepast als de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de pijler van sociale 
rechten in het toepassingsgebied van het Europees Semester worden opgenomen, en 
dat nieuwe indicatoren zullen moeten worden uitgewerkt om toezicht te houden op de 
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uitvoering van het economisch, sociaal en milieubeleid van de EU en de samenhang 
tussen beleidsdoelstellingen en begrotingsmiddelen.


