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Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie van het kader voor economisch 

bestuur: balans en uitdagingen 

Het Europees Parlement, 

– gezien Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 

21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op 

lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
1
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 

mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en 

beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van 

buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone
2
, 

– gezien de brief van de toenmalige vicevoorzitter van de Commissie, Olli Rehn, van 

3 juli 2013 over de toepassing van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1466/97 

van de Raad over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op 

en de coördinatie van het economisch beleid, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1175/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over 

versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie 

van het economisch beleid
3
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking 

van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten
4
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

                                                 
1 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1. 
2 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11. 
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 12. 
4 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 33. 
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november 2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het 

eurogebied
1
,  

– gezien Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van 

voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten
2
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

november 2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische 

onevenwichtigheden
3
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1174/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 november 2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van 

buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied
4
, 

– gezien zijn Resolutie van 13 maart 2014 betreffende het onderzoeksrapport over de rol 

en werkzaamheden van de trojka (de Europese Centrale Bank (ECB), de Commissie en 

het Internationaal Monetair Fonds) met betrekking tot de landen die vallen onder een 

programma voor de eurozone
5
, 

– gezien zijn resolutie van 12 december 2013 over grondwettelijke problemen in verband 

met meerlagige governance in de Europese Unie
6
, 

– gezien zijn resolutie van 1 december 2011 over het Europees semester voor coördinatie 

van het economisch beleid
7
,  

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over de financiële, economische en sociale crisis: 

aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven
8
, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2014 getiteld "Evaluatie van 

de economische governance – Verslag over de toepassing van de Verordeningen (EU) 

nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 en 473/2013" 

(COM(2014)0905), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 januari 2015 getiteld "Het optimaal 

benutten van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en 

groeipact" (COM(2015)0012), 

– gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad in juni en december 

2014, 

– gezien de conclusies van de Europese top van oktober 2014, 

                                                 
1 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1. 
2 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41. 
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25. 
4 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 8. 
5 Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0239. 
6 Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0598. 
7 PB C 165 E van 11.6.2013, blz. 24. 
8 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 140. 
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– gezien de toespraak van de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, op 15 

juli 2014 in het Europees Parlement, 

– gezien de jaarlijkse groeianalyse 2015 (COM(2014)0902), 

– gezien de toespraak van 22 augustus 2014 van de president van de ECB, Mario Draghi, 

tijdens het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole, 

– gezien het advies van 14 januari 2015 van de advocaat-generaal van het Europees Hof 

van Justitie, Cruz Villalón, over de rechtmatigheid van het rechtstreekse monetaire 

transacties (OMT)-programma van de ECB, 

– gezien de aankondiging van de ECB van 22 januari 2015 over de uitbreiding van het 

programma voor de opkoop van activa,  

– gezien het ECB Occasional Paper nr. 157 van november 2014 getiteld "The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance framework", 

– gezien de beleidsnota van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) van juli 2014 

getiteld: "Structural budget balance: a love at first sight turned sour", 

– gezien Werkdocument nr. 977 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) van 6 juli 2012 getiteld "Implications of output gap uncertainty 

in times of crisis", 

– gezien OESO-werkdocument nr. 163 inzake sociale zaken, arbeid en migratie van 

9 december 2014 getiteld "Trends in income inequality and its impact on economic 

growth", 

– gezien het werkdocument van het IMF van september 2013 getiteld "Towards a fiscal 

union for the euro area", 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen 

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming en de Commissie constitutionele zaken (A8-0190/2015), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat, volgens de najaarsprognose van de Commissie, het bruto binnenlands 

product (bbp) in de eurozone na twee opeenvolgende jaren van niet voorziene negatieve 

groei naar verwachting met 0,8 % zal stijgen in 2014 en met 1,1 % in 2015, hetgeen 

betekent dat de bbp-cijfers van voor de crisis dit jaar niet zullen worden bereikt en dat 

de output gap groot zal blijven; overwegende dat in de meeste prognoses wordt 

uitgegaan van een significant risico van zeer lage inflatie gedurende een langere 

periode; 

B. overwegende dat er, ook na de uitvoering van de programma's, enorme verschillen 

zullen blijven bestaan tussen de lidstaten waarbij de voorziene groeipercentages van het 

bbp in 2014 variëren van -2,8 % in Cyprus tot +4,6 % in Ierland, hetgeen de in 
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toenemende mate ondermijnende interne verschillen laat zien; 

C. overwegende dat, volgens de najaarsprognose van de Commissie, de investeringen in de 

eurozone zijn gedaald met 3,4 % in 2012, met 2,4 % in 2013 en met 17 % in 

vergelijking met de periode vóór de crisis; overwegende dat het verwachte herstel van 

de investeringsuitgaven voor 2014 en 2015 (1,7 %) uitermate gering is; overwegende 

dat een gebrek aan investeringen schadelijke gevolgen heeft voor toekomstige 

generaties, en de vooruitzichten voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 

verslechtert; 

D. overwegende dat een Europees investeringsplan wordt opgezet met als doel om de 

komende drie jaar 315 miljard EUR aan nieuwe investeringen mogelijk te maken; 

E. overwegende dat, volgens de winterprognose van de Commissie, de werkloosheid in de 

EU in 2015 en 2016 naar verwachting hoger dan 11 % zal blijven; 

Evaluatie van het huidige kader voor economische governance 

1. is van mening dat de huidige economische situatie dringende, veelomvattende en 

daadkrachtige maatregelen vergt om de dreiging van deflatie of een zeer lage inflatie, 

lage groei en hoge werkloosheid het hoofd te bieden; 

2. is van opvatting dat de EU nog steeds vast zit in een uitzonderlijk lange, ernstige 

economische neergang, die in 2008 is begonnen; wijst erop dat de output gap nog steeds 

te groot is, resulterend in hysteresis en een permanent capaciteitsverlies; is van mening 

dat dringend aanvullende en gecoördineerde begrotings- en monetairbeleidsmaatregelen 

nodig zijn indien het doel is om zowel te voorkomen dat de EU in een deflatieval 

terechtkomt, als om nieuwe capaciteiten te creëren die gericht zijn op een ecologische 

transformatie van de EU-economie;  

3. vraagt in dit perspectief om een verstrekkend groen Europees investeringsprogramma 

voor Europa dat gericht is op een sociale en ecologische transformatie van de EU-

economie; 

4. benadrukt dat het huidige kader voor economische governance niet voorziet in een 

passend mechanisme voor het afleggen van democratische verantwoording over de 

beoordeling van de economische vooruitzichten binnen de eurozone of over een 

gezamenlijk begrotingsstandpunt, noch voorziet in een monitoringsproces met 

voldoende democratische verantwoording voor het beoordelen van een aanpak op 

gelijke voet van de verschillende economische en begrotingssituaties;  

5. betreurt met name dat de eurogroep besluiten heeft genomen achter gesloten deuren en 

zonder enige vorm van transparantie en gedegen verantwoording; verzoekt de notulen 

van de eurogroepvergaderingen bekend te maken; brengt de conclusie van zijn verslag 

over de activiteiten van de trojka in herinnering, waarin het het ontbreken van 

democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht op EU-niveau voor de eurogroep 

bij de uitoefening van uitvoerende bevoegdheden op EU-niveau betreurt; 

6. brengt de conclusie van zijn verslag over de activiteiten van de trojka in herinnering, 
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waarin het de onduidelijke definities van de rollen van "technisch adviseur" en "bureau 

van de eurogroep" die aan de Commissie en de ECB zijn overgedragen in het kader van 

het ontwerp, de uitvoering en beoordeling van bijstandsprogramma's betreurt; betreurt 

in dit perspectief het ontbreken van een duidelijk en controleerbaar "case-by case" 

mandaat van de Raad en de eurogroep aan de Commissie, alsook het potentiële 

belangenconflict binnen de Commissie tussen haar rol in de trojka enerzijds en haar 

verantwoordelijkheid als hoedster van de Verdragen anderzijds; 

7. wijst erop dat belangrijke beleidsinitiatieven, met inbegrip van beleidsaanbevelingen, 

gebaseerd waren op economische vooruitzichten waarin geen rekening was gehouden 

met de huidige lage groei en inflatie als gevolg van vroegtijdige besparingsmaatregelen 

en waarin de grootte van de begrotingsmultiplicator zwaar werd onderschat in een 

context van ernstige financiële beroering en belangrijke overloopeffecten tussen landen 

in een periode van gelijktijdige consolidatie in combinatie met het deflatoire effect van 

zich ophopende en versnelde structurele hervormingen;  

8. merkt op dat de lasten van de aanpassingen hoofdzakelijk zijn gedragen door de 

lidstaten die bij aanvang van de crisis grote overschotten op de lopende rekening hadden 

en grote verhoudingen tussen schuld en bbp, wat een algemeen deflatoir vertekend 

beeld geeft;  

9. wijst er met name op dat de vroegtijdige en onevenwichtige besparingsmaatregelen en 

de bezuinigingen op elementaire socialezekerheidsstelsels in geheel Europa niet alleen 

dramatische sociale gevolgen hebben gehad, maar ook het Europees herstel hebben 

belemmerd en uiteindelijk de verhoudingen tussen overheidsschuld en bbp onnodig 

hebben verslecht, en dat een noodzakelijke doch meer geleidelijke en beter ontworpen 

langetermijnstrategie voor begrotingsconsolidatie beter was geweest; onderstreept dat 

sommige vergaande besparingsmaatregelen samenhang missen met de plichten uit 

hoofde van het Verdrag en met het EU-Handvest van de grondrechten; 

10. benadrukt dat de huidige situatie betere en inclusieve economische coördinatie vergt 

(om de geaggregeerde vraag te verhogen, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 

verbeteren en eerlijke en duurzame hervormingen en hieraan verbonden investeringen 

mogelijk te maken), en een snelle respons vereist om de meest in het oog springende 

weeffouten van het kader voor economische governance te verhelpen; 

11. is daarom van mening dat een wetgevingsherziening van het rechtskader voor 

economische governance niet alleen nodig is wegens de begrotingsregels, maar ook om 

een basis te kunnen aanbrengen voor een kwalitatief investeringskader met het oog op 

een bindende, bredere sociaal-economische convergentie naar het behalen van de 

bijgewerkte EU 2020-doelstellingen; is het daarom niet eens met de beoordeling van de 

Commissie dat het huidige kader voor economische governance succesvol is en dat er 

derhalve momenteel geen herziening van dat rechtskader is vereist;  

12. waarschuwt dat de opeenhoping van procedures ervoor zorgt dat het kader voor 

economische governance complex en onvoldoende transparant is, hetgeen een negatieve 

uitwerking heeft op de betrokkenheid bij en instemming met uit dit kader 

voortvloeiende richtsnoeren, aanbevelingen en hervormingen van parlementen, sociale 

partners en burgers; benadrukt daarom dat een wetgevingsherziening nodig is, die de 
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complexe en vaak overlappende toezicht- en rapportageprocedures zou vereenvoudigen 

en de democratische controle en verantwoordingsplicht van het Europees-semesterkader 

zou versterken;  

13. erkent dat enige voortgang is geboekt ten aanzien van de betrokkenheid bij het nationale 

debat in lidstaten van de eurozone, mede dankzij de bijdrage van de nationale 

begrotingsinstanties; 

Hoe kan de flexibiliteit van de huidige regels het beste worden gebruikt? 

14. wijst met klem erop dat de bestaande flexibiliteitsbepalingen van het stabiliteits- en 

groeipact (SGP) die zijn vastgesteld te willekeurig zijn en in de praktijk niet hebben 

gezorgd voor een toereikend en passend anticyclisch kader; herinnert eraan dat in goede 

tijden verschillende lidstaten geen anticyclische consolidatiemaatregelen hebben 

getroffen; betreurt dat de beleidsruimte in de wetgeving de afgelopen jaren niet volledig 

is benut, gezien de lage inflatie, de lage groei en de hoge werkloosheid; benadrukt dat 

bijgevolg deze flexibiliteitsbepalingen die vrij kunnen worden toegepast de regel in 

plaats van de uitzondering zijn geworden, aangezien ze uiteindelijk systematisch en 

ondoeltreffend worden toegepast op een moment dat de sociale en economische 

moeilijkheden zich al voordoen;  

15. is ingenomen met het feit dat de Commissie recent in haar interpretatieve mededeling 

over flexibiliteit heeft erkend dat de manier waarop de huidige begrotingsregels worden 

geïnterpreteerd nuttig is voor het overbruggen van de investeringskloof in de EU en de 

tenuitvoerlegging van groeibevorderende, structurele en sociaal uitgebalanceerde 

hervormingen vergemakkelijkt; 

16. ondersteunt het feit dat de nationale bijdragen aan het Europese Fonds voor strategische 

investeringen door de Commissie ten aanzien van het stabiliteits- en groeipact zullen 

worden beschouwd als begrotingsneutraal; dringt aan op nadere opheldering over de 

concrete procedure ten aanzien van deze bijdragen overeenkomstig de in de mededeling 

uiteengezette interpretatie van de regels van het stabiliteits- en groeipact;  

17. merkt op dat in de mededeling van de Commissie over flexibiliteitsmogelijkheden 

wordt aangestuurd op een verbreding van het toepassingsgebied van de 

investeringsclausule, hetgeen in het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact 

een zekere mate van beperkte ruimte biedt voor flexibiliteit om 

investeringsprogramma's door de lidstaten te faciliteren, met name wat betreft 

bestedingen voor projecten in het kader van het structuur- en cohesiebeleid, met 

inbegrip van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, de trans-Europese netwerken en de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, en cofinanciering in het kader van 

het EFSI; is van mening dat deze benadering dringend moet worden herbeoordeeld en 

symmetrisch moet worden toegepast op het corrigerende deel van het stabiliteits- en 

groeipact;  

18. is van mening dat het hervormingsproces in het preventieve deel en het correctieve deel 

van het stabiliteits- en groeipact aan een democratische toets door het Europees 

Parlement en de nationale parlementen moet worden onderworpen, in permanente 

dialoog met de sociale partners; betreurt dat in een aanzienlijk aantal lidstaten die 
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hervormingen in de praktijk de sociale en milieurechten hebben ondermijnd, de 

werkonzekerheid hebben verhoogd en de rechten op een overheidspensioen hebben 

aangetast;  

19. dringt aan op resultaatgerichte methodologische richtsnoeren met betrekking tot de in 

aanmerking komende hervormingen, met inbegrip van beoordelingen van de effecten, 

van de kosten en de baten, en van het tijdskader, waarbij uitdrukkelijk rekening moet 

worden gehouden met de externaliteiten en het sociaal-ecologisch rendement van deze 

hervormingen, alsook op monitoringmechanismen waarmee de bijdrage van de 

hervormingen in kwestie aan de verwezenlijking van de bijgewerkte EU-2020-

doelstellingen in kaart kan worden gebracht; wijst erop dat zulke resultaatgerichte 

maatregelen eveneens als leidraad moeten dienen voor de beoordeling van 

hervormingen in het kader van het preventieve deel van het SGP;  

20. is van mening dat algemene economische hervormingen die zijn vastgelegd in nationale 

hervormingsprogramma's een positief sociaaleconomisch en milieurendement moeten 

hebben en moeten bijdragen aan een grotere bestuurlijke capaciteit;  

21. betreurt evenwel het feit dat in de mededeling niet wordt ingegaan op de aard van 

"ongebruikelijke gebeurtenissen" waarover een lidstaat geen controle heeft en in geval 

waarvan een lidstaat tijdelijk zou mogen afwijken van het aanpassingstraject met het 

oog op de verwezenlijking van de middellangetermijndoelstelling; 

Nauwere coördinatie en economische convergentie: mogelijke verbetering van het SGP in 

het kader van de herziening van het sixpack en twopack 

22. is van mening dat er binnen het stabiliteits- en groeipact en binnen het Europees 

semester meer ruimte bestaat voor flexibiliteit en zachte wetgeving; verzoekt de 

Commissie voort te bouwen op deze flexibiliteit en aanvullende 

interpretatievoorschriften voor te stellen;  

23. is van mening dat de Europese begrotingsregels moeten worden vastgesteld binnen het 

bestaande gecommunautariseerde kader voor economische governance; verzoekt 

daarom om bestaande intergouvernementele overeenkomsten zoals het begrotingspact, 

dat het democratische toezicht op de bestaande regelgeving ondermijnt, te vervangen;  

24. onderstreept evenwel dat een herziening van het rechtskader het meest geschikte 

beleidsinstrument zou zijn om een werkelijk anticyclische benadering te 

bewerkstellingen, waarbij een snellere consolidatie vereist is tijdens goede tijden en 

meer bewegingsruimte tijdens periodes van een negatieve output gap, en in het 

bijzonder in situaties wanneer de economie tegen haar ondergrens zit;  

25. wijst erop dat een dergelijke herziening onder meer een gekwalificeerde behandeling 

voor investeringen zou kunnen omvatten, door gebruik te maken van methodes voor 

kapitaalbegroting, zoals de methode van de geamortiseerde kostprijs voor het boeken 

van bepaalde categorieën kwaliteitsvolle overheidsinvesteringen die grote, meetbare 

voordelen voor de samenleving en het milieu genereren in periodes waarin de 

werkgelegenheid en de output hun potentieel niet waarmaken;  
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26. wijst erop dat een dergelijke methode een slimme anticyclische benadering mogelijk 

zou maken door de kosten van kapitaaluitgaven met het oog op een duurzamere 

economie tijdens periodes van neergang gedurende de levenscyclus van de 

kapitaalvorming te spreiden, zoals gebruikelijk is in de boekhouding in de privésector,  

27. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan het begrotingskader en het macro-

economische kader beter te definiëren, met name in het correctieve deel van het SGP, 

teneinde vroegtijdig debat onder belanghebbenden mogelijk te maken, waarbij rekening 

moet worden gehouden met de noodzaak om de convergentie tussen lidstaten van de 

eurozone te vergroten en om de rol van nationale parlementen en de sociale partners ten 

aanzien van de vormgeving en tenuitvoerlegging van duurzame en sociaal evenwichtige 

hervormingen te versterken;  

28. benadrukt nogmaals dat de jaarlijkse groeianalyse en de aanbevelingen voor de 

eurozone beter moeten worden ontworpen en beter moeten worden benut, zodat ruimte 

wordt gecreëerd voor een algemeen economisch debat, met name over de convergentie 

binnen de eurozone; stelt voor de landenspecifieke aanbevelingen op te stellen op basis 

van de bewerkstelliging van een beter evenwicht en een meer gecoördineerde aanpak 

tussen de jaarlijkse groeianalyse en de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden, en pleit ervoor dat de procedure voor de aanname van 

aanbevelingen voor de eurozone een bindend karakter krijgen na een gedegen debat in 

het Europees Parlement en de nationale parlementen, waarbij prikkels worden geboden 

om de tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen te bevorderen; verlangt dat de 

aanbeveling inzake de buitensporigtekortprocedure in één document wordt 

samengevoegd met de landenspecifieke aanbevelingen;  

29. is voorstander van een versterkt proces voor de uitwerking, follow-up en monitoring 

van landenspecifieke aanbevelingen; is van mening dat de Commissie expliciet 

aanbevelingen dient vast te stellen met het oog op de verwezenlijking van de 

bijgewerkte nationale EU 2020-doelstellingen; herinnert eraan dat in de wetgeving het 

beginsel vervat zit dat de lidstaten deze aanbevelingen moeten toepassen of zichzelf 

moeten verantwoorden; verzoekt de lidstaten in dat opzicht om te verklaren hoe 

alternatieve beleidsmaatregelen op een meetbare manier kunnen bijdragen tot de 

verwezenlijking van de nationale EU 2020-doelstellingen als de aanbevelingen niet 

worden gevolgd; 

30. benadrukt dat de belangrijkste tekortkoming van het huidige kader voor economische 

governance ten aanzien van de inputlegitimiteit een gebrek aan voldoende, werkelijke 

betrokkenheid van het Europees Parlement en de nationale parlementen bij het 

vaststellen en monitoren van de aanbevelingen inzake het begrotings- en economisch 

beleid is; pleit voor de aanname van een interinstitutionele overeenkomst met het oog 

op een versterkte rol bij de aanname van de belangrijkste documenten met betrekking 

tot het Europees semester (jaarlijkse groeianalyse, waarschuwingsmechanismeverslag, 

landenspecifieke aanbevelingen), alsook voor een actieve rol voor de nationale 

parlementen, die toezicht moeten houden op elke stap;  

31. verzoekt de Commissie om over te gaan tot een grondige beoordeling van de 1/20-regel 

om hem te vervangen door een meer passende, beter afgestemde regel; verzoekt in dat 
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opzicht om het onderscheid te maken tussen schulden die zijn gemaakt ter 

ondersteuning van de financiële sector in de context van de crisis en de overige 

schuldenlast; herinnert eraan dat ongeveer een-derde van die schulden veroorzaakt is 

door de steunmaatregelen van de lidstaten aan de bankensector sinds 2008; is van 

mening dat dit deel van de schuldquote moet worden verlaagd via specifieke 

maatregelen om de financiële sector schatplichtig te maken;  

32. vraagt de Commissie over te gaan tot een grondige evaluatie van de 

begrotingsdoelstelling op middellange termijn zoals gespecificeerd in het sixpack, 

teneinde deze te vervangen door een beter afgestemde regel met een duidelijker kader; 

onderstreept dat een standaardregel niet volstaat, aangezien de schuldquote uiteindelijk 

convergeert naar de verhouding gemiddeld tekort-nominaal bbp;  

33. roept op tot de herziening van het schuldhoudbaarheidsconcept op basis van een op de 

grondrechten georiënteerde benadering om te voorkomen dat 

schuldendienstverplichtingen een obstakel gaan vormen voor of voorrang gaan hebben 

op het beschikbaar stellen van voldoende minimale middelen voor de financiering van 

essentiële diensten en derhalve voor het nakomen van de verplichtingen op het gebied 

van de grondrechten; is met name voorstander van een EU-brede conferentie over 

schulden en de toekomst van de eurozone, die moet worden georganiseerd in de vorm 

van een conventie met het oog op een wijziging van het Verdrag om de democratische 

verantwoordingsplicht te versterken en de economische integratie van de EMU te 

verdiepen;  

34. herinnert aan de conclusie van het verslag van de trojka waarin wordt gevraagd 

tegemoet te komen aan de noodzaak om Griekenland schuldverlichting te verlenen en 

iets te doen aan de grote uitstroom van kapitaal uit dat land, alsook aan zijn verzoek aan 

de Raad om het kader voor de behandeling van legacy-activa te activeren om de 

vicieuze cirkel tussen de staten en de banken te doorbreken en de staatsschuldenlast in 

Ierland, Griekenland, Portugal en Cyprus te verlichten;  

35. verzoekt de Commissie de in de jaarlijkse groeianalyse 2015 gepresenteerde 

driepijlerstrategie (investeringen, begrotingsregels en structurele hervormingen) 

concreter te maken in het kader van de aanbevelingen voor de eurozone en in de 

landenspecifieke aanbevelingen, en haar aanpak te versterken door een vierde pijler 

inzake belastingen op te zetten waarin een mechanisme moet worden opgenomen voor 

de jaarlijkse monitoring van onder meer de ontwikkelingen op het gebied van 

belastingfraude en -ontduiking, de stand van zaken met betrekking tot milieubelastingen 

en de nationale en Europese maatregelen om gevolg te geven aan bepaalde 

landenspecifieke aanbevelingen ter verbetering van de fiscale rechtvaardigheid;  

36. onderstreept dat in het vlaggenschipinitiatief voor een hulpbronnenefficiënt Europa 

wordt opgeroepen tot de geleidelijke afschaffing van milieubelastingsubsidies; herinnert 

aan de beoordeling van de Commissie waaruit blijkt dat er veel beleidsruimte is om 

belastingen van arbeid te verschuiven naar milieubelastingen;  

37. onderstreept dat, volgens de Commissie, met de subsidies en externe effecten van met 

fossiele brandstoffen en kernenergie opgewekte stroom en warmte kosten van 262 

miljard EUR per jaar gemoeid zijn;  
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38. benadrukt dat, volgens de Commissie, de belastingen op arbeid goed zijn voor ongeveer 

53 % van de totale belastinginkomsten in de eurozone, tegenover 5,7 % voor 

milieubelastingen; wijst erop dat er veel ruimte is voor dergelijke milieuvriendelijke 

fiscale hervormingen;  

39. dringt er derhalve op aan dat zowel een bijgewerkte EU 2020-strategie, als de 

landenspecifieke aanbevelingen specifieke doelstellingen en ijkpunten moeten omvatten 

voor het monitoren van de geleidelijke afschaffing van marktverstorende 

milieuonvriendelijke subsidies uiterlijk tegen 2020 en voor het verhogen van het 

aandeel van milieubelastingen in verhouding tot de totale belastinginkomsten met ten 

minste 5 % tegen 2020;  

40. is van mening dat nationale begrotingsinstanties een belangrijke rol op EU-niveau 

kunnen vervullen; dringt aan op de ontwikkeling van een Europees netwerk dat een 

onafhankelijke en pluralistische analyse van de economische perspectieven als basis van 

een met kennis van zaken gevoerd deugdelijk politiek debat tussen belanghebbenden 

mogelijk maakt; onderstreept dat een dergelijk netwerk de theoretische diversiteit moet 

bevorderen om groepsdenken te vermijden;  

41. is van mening dat de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden op een 

evenwichtigere manier moet worden toegepast op "tekortlanden" en "overschotlanden", 

zodat zij ook betrekking heeft op landen die over aanzienlijke speelruimte beschikken; 

dringt met klem bij de Commissie aan op een herziening van de procedure voor macro-

economische onevenwichtigheden teneinde zorgvuldig een volledig symmetrische 

rationale voor onevenwichtigheden in de lopende rekeningen in het kader van de 

procedure voor macro-economische onevenwichtigheden te ontwikkelen;  

42. roept op tot de voltooiing van het scorebord voor macro-economische 

onevenwichtigheden met sociale indicatoren die ten minste moeten zijn gelijkgesteld 

aan de rest van de indicatoren in de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden; is van mening dat dergelijke indicatoren ook aanleiding moeten 

kunnen geven tot corrigerende maatregelen en niet alleen een mogelijkheid moeten zijn 

om "toezicht te houden" op de algehele sociaal-economische situatie; benadrukt dat veel 

te hoge werkloosheid, ongelijkheid en armoede ook onevenwichtigheden zijn die de 

eurozone bedreigen; herinnert aan zijn herhaalde verzoeken om de vaststelling van 

indicatoren met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie, indicatoren inzake kapitaalkosten 

en andere indicatoren die relevant zijn voor het toezicht op de vorderingen bij de 

verwezenlijking van de bijgestelde EU 2020-doelstellingen, waaronder indicatoren die 

samenhangen met het vermogen om anders dan via de prijs te concurreren op gebieden 

zoals O&O, onderwijs en opleidingen; 

43. onderstreept dat het opnemen van een indicator voor hulpbronnenefficiëntie in het 

scorebord voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden met name 

het toezicht op de vorderingen bij de ontkoppeling van de economische ontwikkeling en 

het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet vergemakkelijken; 

44. is van mening dat het scorebord voor de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden moet worden onderworpen aan een adequate democratische 

controle door de Europese medewetgevers, hetgeen inhoudt dat het kader van de 
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procedure voor macro-economische onevenwichtigheden ten minste moet worden 

getoetst overeenkomstig het standpunt dat het Europees Parlement vóór de 

onderhandelingen over het sixpack heeft ingenomen, waarin de vaststelling van het 

scorebord voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden door 

middel van een gedelegeerde handeling was voorzien;  

45. dringt er bij de Commissie op aan manieren te onderzoeken om het preventieve en het 

correctieve deel van het stabiliteits- en groeipact beter op elkaar te laten aansluiten, met 

name wat betreft investeringen die het mogelijk maken tijdelijk af te wijken van de 

middellangetermijndoelstelling of van het bijbehorende aanpassingstraject, binnen de 

grenzen van de in het preventieve deel opgenomen veiligheidsmarge;  

46. verzoekt de Commissie om bij de evaluatie van de economische en begrotingssituatie 

van de lidstaten in het kader van de buitensporigtekortprocedure rekening te houden met 

alle relevante factoren, waaronder reële groei en inflatie, alsook werkloosheidscijfers;  

47. benadrukt eens te meer dat helderheid moet worden gegeven over de manier waarop in 

de buitensporigtekortprocedure rekening wordt gehouden met effectieve maatregelen;  

48. wijst er nogmaals op dat de focus op structurele tekorten sinds de hervorming van het 

SGP in 2005, in combinatie met de invoering van een uitgavenregel bij de hervorming 

van 2011, marges creëert voor de discretionaire tenuitvoerlegging van het SGP, 

aangezien de berekening van de potentiële groei en de potentiële output, die ten 

grondslag ligt aan de beoordeling van de structurele tekorten, en de berekening van de 

uitgavenregel gebaseerd zijn op diverse twijfelachtige aannamen en ook gezien het feit 

dat de najaars- en voorjaarsprognoses van de Commissie aanzienlijk zijn bijgesteld, 

hetgeen leidt tot verschillende berekeningen en uiteenlopende beoordelingen wat betreft 

de tenuitvoerlegging van het SGP;  

49. herinnert de Commissie eraan dat verschillende monitoringvoorschriften van 

Verordening (EU) nr. 473/2013 betreffende onder andere de schatting van 

multiplicatoreffecten per land en de aanwijzingen over hoe hervormingen en 

maatregelen bijdragen tot het bereiken van de streefcijfers van de strategie van de Unie 

voor groei en banen, nog niet door de Commissie ten uitvoer zijn gelegd; verzoekt de 

Commissie om op te treden overeenkomstig artikel 265 van het Verdrag, teneinde te 

voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals hierboven vermeld;  

50. verzoekt in dit verband de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen gericht op 

de codificatie van het concept "structureel saldo" in de wetgeving, en spreekt zich met 

name uit voor een nauwkeurigere definitie van het concept in overeenstemming met een 

bredere theoretische achtergrond welke onder meer de met elkaar verweven rol van de 

financiële cyclus en de conjunctuurcyclus moet omvatten;  

51. dringt er bij de Commissie op aan om, bij de beoordeling van de begrotingssituatie van 

de lidstaten, een beter evenwicht te bewerkstelligen tussen het effect van 

overeengekomen begrotingsmaatregelen en hervormingen enerzijds en de 

begrotingscijfers op basis van de geschatte potentiële groei van het bbp, "output gaps" 

en structurele tekorten anderzijds die in een later stadium voor onverwachtse radicale 

wijzigingen kunnen zorgen; 
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Democratische verantwoordingsplicht en toekomstige uitdagingen bij de verdieping van de 

economische governance 

52. is van mening dat er op het gebied van economische governance een sterke behoefte 

bestaat aan vereenvoudiging, meer zeggenschap, meer transparantie en democratie; 

gelooft dat het vooruitkijken naar verdergaande integratie niet kan worden gerealiseerd 

door een nieuwe laag wetgeving aan de reeds bestaande regels toe te voegen;  

53. erkent, op basis van de huidige situatie, dat het kader voor economische governance 

moet worden aangepast en aangevuld, zodat de EU en de eurozone kunnen 

beantwoorden aan de uitdagingen op het gebied van convergentie, volledige 

werkgelegenheid, duurzame investeringen en vertrouwen;  

54. dringt erop aan dat de jaarlijkse richtsnoeren voor duurzame groei worden behandeld 

volgens een medebeslissingsprocedure die bij de volgende wijziging van het Verdrag 

moet worden ingevoerd en dat ze tot die tijd worden behandeld volgens een 

interinstitutioneel akkoord; verzoekt zijn Voorzitter om de jaarlijkse richtsnoeren voor 

duurzame groei als gewijzigd door het Parlement tijdens de voorjaarsbijeenkomst van 

de Europese Raad te presenteren;  

55. brengt in herinnering dat wetgeving die tijdens de crisis ten uitvoer is gelegd op basis 

van intergouvernementele overeenkomsten democratische verantwoordingsplicht op 

EU-niveau ontbeert; onderstreept dat het arrest-Pringle van het Europees Hof van 

Justitie een basis verschaft om het ESM in het communautaire acquis op te nemen;  

56. herinnert aan het standpunt van het Europees Parlement dat de oprichting van het 

Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) buiten de structuur van de instellingen van de 

Unie om een stap terug betekent voor de politieke integratie van de Unie, en dringt er 

bijgevolg op aan dat het ESM volledig in het communautaire kader wordt geïntegreerd 

waarbij het formeel verantwoording is verschuldigd aan het Parlement;  

57. brengt zijn standpunt in herinnering dat de trojka moet worden vervangen door een op 

de Gemeenschap gebaseerd kader; herinnert eraan dat Verordening (EU) nr. 472/2013 

voorziet in een communautair kader voor de uitwerking van en het toezicht op macro-

economische aanpassingsprogramma's, waarbij voor de ECB een niet-onderhandelende 

rol als "zwijgend waarnemer" en voor het IMF een herziene rol zouden zijn weggelegd, 

zoals verzocht door het Europees Parlement in zijn verslag over de activiteiten van de 

trojka;  

58. herinnert de Commissie en de Raad aan het standpunt dat het Parlement ter plenaire 

vergadering heeft ingenomen ten aanzien van Verordening (EU) nr. 472/2013; 

benadrukt in het bijzonder dat het in dit standpunt bepalingen heeft opgenomen die de 

transparantie en de verantwoordingsplicht van het besluitvormingsproces voor de 

vaststelling van macro-economische aanpassingsprogramma's verder verbeteren, en 

aldus bewerkstelligen dat het mandaat en de algehele rol van de Commissie duidelijker 

en beter worden afgebakend; vraagt de Commissie deze bepalingen te integreren in het 

kader van een toekomstig voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 472/2013;  

59. benadrukt dat Verordening (EU) nr. 472/2013 voorziet in verschillende bepalingen die 
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tot dusver nog niet zijn toegepast; herinnert met name aan het verzoek in het verslag van 

het Europees Parlement over de trojka dat de memoranda van overeenstemming moeten 

worden aangepast zodat rekening kan worden gehouden met de praktijk en de 

instellingen voor loonvorming en met het nationale hervormingsprogramma van de 

betrokken lidstaat in het kader van de strategie van de Unie voor groei en 

werkgelegenheid, zoals uiteengezet in Verordening (EU) nr. 472/2013 (artikel 7, lid 1), 

en dat voldoende middelen ter beschikking moeten worden gesteld voor prioritaire 

beleidsterreinen zoals onderwijs en volksgezondheid (artikel 7, lid 7) en dat de sociale 

partners daadwerkelijk betrokken moeten worden bij het ontwerpen en ten uitvoer 

leggen van de aanpassingsprogramma's (artikel 8); verzoekt de Commissie om op te 

treden overeenkomstig artikel 265 van het Verdrag, teneinde te voldoen aan de 

wettelijke verplichtingen zoals hierboven vermeld;  

60. vraagt om een onderzoekscommissie om vermeende gevallen van wanbeheer en 

inbreuken op het EU-recht door de trojka te onderzoeken;  

61. dringt er overeenkomstig het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van 

Justitie, op aan dat de ECB geen deel uitmaakt van de steunprogramma's;  

62. verlangt dat het besluitvormingsproces van de eurogroep opnieuw wordt beoordeeld 

teneinde te zorgen voor voldoende democratische verantwoordingsplicht; is van mening 

dat op de lange termijn de rol van voorzitter van de eurogroep moet worden vervuld 

door de commissaris voor economische zaken;  

63. brengt in herinnering dat een "werkelijke economische en monetaire unie" (EMU) niet 

eenvoudigweg kan worden beperkt tot een systeem van regels, maar tevens een 

versterkte begrotingscapaciteit van de eurozone vereist die verspreid over de EMU 

relevante macro-economische gevolgen heeft en een versterkte democratische 

legitimiteit;  

64. herinnert eraan dat de bankenunie het resultaat was van de politieke wil om een 

financiële crisis te voorkomen en dat diezelfde wil noodzakelijk is voor een 

begrotingsunie teneinde een politieke crisis te vermijden;  

65. verzoekt de Commissie met een ambitieus stappenplan te komen waarin rekening wordt 

gehouden met de noodzaak van economische hervormingen, als uiteengezet in 

onderhavig verslag, en dat voor het einde van mei 2015 aan het Parlement moet worden 

voorgelegd, voorafgaand aan de bijeenkomst van de Europese Raad in juni;  

66. verzoekt degenen die belang hebben bij deze noodzakelijke volgende stap van de EMU 

overloopeffecten te voorkomen en alle opties die gedurende een lange periode 

uitgebreid zijn besproken en gedocumenteerd te onderzoeken als manieren om een 

verdieping van de EMU te verwezenlijken, zoals: 

– een "belastingunie" en een begrotingscapaciteit voor de eurozone in combinatie 

met een overeenkomstig mechanisme in het Europees Parlement met het oog op 

de democratische legitimiteit; 

– een sociale dimensie, met inbegrip van een minimumloonmechanisme en een 



 

AM\1066126NL.doc  PE558.980v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

minimale werkloosheidsregeling voor de eurozone en ingrijpende hervormingen 

om mobiliteit te bevorderen; 

– mechanismen voor een sterkere democratische verantwoordingsplicht om ervoor 

te zorgen dat alle nationale parlementen van de eurozone alle stappen van het 

Europees semester volgen, alsmede toepassing van de medebeslissingsprocedure 

op alle economische gebieden (ook bij artikel 126 van het VWEU en het 

mededingingsbeleid) en ten aanzien van artikel 352 van het VWEU; 

– mechanismen voor het opvangen van asymmetrische schokken; 

– een verbeterde procedure voor macro-economische onevenwichtigheden voor de 

eurozone als geheel om macrofinanciële afwijkingen te voorkomen en te 

corrigeren en om een adequate begrotingspositie voor de eurozone als geheel te 

verzekeren; 

– een geleidelijke mutualisering van de overheidsschuld in combinatie met een 

verbeterde coördinatie van het economisch beleid en de handhaving van 

gemeenschappelijke regels, waarbij men zich duidelijk verplicht tot economisch 

en sociaal duurzame hervormingen; 

– een gemeenschappelijke depositogarantieregeling, waar op was aangedrongen in 

het verslag-Thyssen "Towards a Genuine Economic and Monetary Union"; 

–  de integratie van het ESM in de Uniewetgeving en een nieuwe benadering ten 

aanzien van eurobonds; 

– een begrotingscapaciteit van de eurozone, met name om anticyclische 

maatregelen, structurele hervormingen of een gedeeltelijke schuldenreductie te 

financieren; 

67. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 

Or. en 

 

 


