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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en 

monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt nogmaals dat de begroting van de EU een belangrijke factor vormt bij het 

bevorderen van duurzame groei, het creëren van werkgelegenheid en het terugdringen van 

macro-economische onevenwichtigheden in de EU en daarmee ook een bijdrage levert aan 

het terugdringen van sociale ongelijkheden; herinnert er met name aan dat, los van de rol 

van de begroting als katalysator voor investeringen, ongeveer 60% van de EU-begroting 

rechtstreeks bestemd is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 

2020-strategie; onderstreept daarnaast dat tal van programma's voor de periode 2014-2020 

voorzien in innovatieve financiële instrumenten die een cruciale rol kunnen vervullen bij 

de ondersteuning van zowel overheids- als particuliere investeringen in de lidstaten, met 

name wat betreft langetermijninvesteringen, die algemeen gezien worden als belangrijke 

politieke prioriteit; 

2. wijst er, nu het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) een aanvang neemt, nogmaals 

op dat een vlotte en effectieve uitvoering van de nieuwe programma's op zowel EU- als 

lidstaatniveau noodzakelijk is, zodat met deze programma's een bijdrage kan worden 

geleverd aan het economisch herstel; pleit ervoor de in de eerste jaren van het MFK uit te 

voeren programma's, zoals Horizon 2020, COSME, Erasmus+ en het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, op zeer korte termijn uit te voeren; wijst erop dat 

deze programma's een hefboomeffect hebben en een synergetische en katalyserende 

werking hebben ten aanzien van het nationale investeringsbeleid en het stimuleren van 

groei en werkgelegenheid; onderstreept dat er snel werk moet worden gemaakt van de 

lancering van het cohesiebeleid 2014-2020 (m.b.t. reeds ondertekende 

partnerschapsovereenkomsten, overeengekomen operationele programma's en beschikbare 

voorfinanciering); wijst nogmaals op de rol die het cohesiebeleid kan spelen bij de 

ondersteuning van groei en werkgelegenheid in de hele EU; dringt er in dit verband op aan 

dat de lidstaten erop toezien dat de EU-financiering waar mogelijk besteed wordt aan 

projecten ter bevordering van de werkgelegenheid, in het bijzonder voor jongeren, en van 

duurzame groei en concurrentievermogen; geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het 

ongekend hoge niveau van de uitstaande verplichtingen (RAL), waarvan het overgrote 

deel onder het cohesiebeleid valt, en over het feit dat in een aantal lidstaten het gevaar 

dreigt van annulering van middelen uit de vorige programmeringsperiode;  

3. steunt de EU-jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als belangrijke 

instrumenten in de strijd tegen de veel te hoge werkloosheid onder jongeren; is ingenomen 

met het feit dat de Commissie onlangs stappen heeft genomen om de lidstaten te helpen 

snel maatregelen in het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te 

programmeren; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan toe te zien op de 

correcte, doeltreffende, snelle en tijdige uitvoering van deze programma's; 

4. benadrukt dat verbetering van de werkgelegenheid en groei in en het 

concurrentievermogen van de EU slechts mogelijk is als de vorming van waardeketens in 

de EU wordt gestimuleerd en een goede integratie van Europese ondernemingen, 

waaronder kmo's, op alle niveaus binnen de waardeketens gewaarborgd wordt; wijst erop 



 

PE537.314v02-00 4/6 AD\1035656NL.doc 

NL 

dat het beleid op dit gebied betrekking moet hebben op ondernemingen van welke omvang 

dan ook, ertoe moet bijdragen dat productieketens in Europa blijven, sectoren moet 

ondersteunen met een groot groeivermogen, met name gericht moet zijn op innovatie, 

vaardigheden, duurzaamheid, ondernemerschap en creativiteit, en groei en welvaart 

zodanig moet stimuleren dat daardoor de werkgelegenheid wordt bevorderd; 

5. benadrukt dat het, gezien het feit dat een groot aantal lidstaten afhankelijk is van slechts 

één energieleverancier, waaronder zes lidstaten die voor hun gasvoorziening volledig 

afhankelijk zijn van Rusland, ter bescherming en bevordering van de werkgelegenheid 

ook van belang is dat de EU beter bestand is tegen externe energieschokken, zoals blijkt 

uit de huidige crisis in Oekraïne; is in dit kader verheugd over de conclusies van de 

Europese Raad van 26-27 juni 2014 en verwacht dat deze conclusies uiterlijk in oktober 

2014 gevolgd zullen worden door ambitieuze maatregelen voor de middellange en lange 

termijn ter verbetering van de energiezekerheid in de EU; 

6. benadrukt dat de strikte maxima van de betalingskredieten voor 2014-2020 voor de EU-

begroting een belangrijk probleem blijven vormen, omdat deze een negatief effect hebben 

op het economisch herstel, aangezien late betalingen vooral de rechtstreekse begunstigden 

schaden; benadrukt nogmaals dat met het oog op de tenuitvoerlegging gezorgd moet 

worden voor een tijdige en ordelijke afwikkeling van de betalingen, zodat betalingen uit 

hoofde van vastleggingen uit het verleden en betalingen in het kader van vroegtijdige 

financiering voor een snelle start van nieuwe programma's tijdig worden verricht, en een 

abnormale verschuiving van nog betaalbaar te stellen bedragen (RAL) naar de begroting 

van 2015 wordt vermeden; dringt er in dit verband bij de Raad op aan om het ontwerp van 

gewijzigde begroting nr. 3/2014, zoals ingediend door de Commissie, in zijn geheel goed 

te keuren, zodat de EU-begroting een zo krachtig mogelijke impuls kan geven aan het 

investeringsklimaat in de EU; wijst erop dat indien de ontwerpen van gewijzigde 

begroting nr. 2, 3 en 4 ongewijzigd worden vastgesteld, dit een totaal begrotingseffect zou 

hebben waarbij er slechts 106 miljoen EUR aanvullende bni-bijdragen door de lidstaten 

beschikbaar zouden hoeven worden gesteld om een toereikend niveau van 

betalingskredieten in 2014 te waarborgen ter dekking van de bestaande juridische 

verplichtingen; onderstreept zijn vaste voornemen om de algehele situatie wat betreft de 

betalingen en de nog betaalbaar te stellen bedragen te blijven controleren en ten volle 

gebruik te maken van de door de MFK-verordening en de bijbehorende interinstitutionele 

overeenkomst geboden flexibiliteit; onderstreept dat de steeds weer opnieuw opduikende 

betalingscrisis in het kader van de EU-begroting op een duurzame manier moet worden 

opgelost ter gelegenheid van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020, 

waartoe door de per 1 november 2014 aantredende nieuwe Commissie zo snel mogelijk 

moet worden overgegaan; 

7. betreurt dat de lidstaten nog altijd onvoldoende oog hebben voor de bijdrage die de EU-

begroting levert en kan leveren aan de versterking van de economische governance en de 

begrotingscoördinatie in de hele Unie, en dringt er daarom bij de lidstaten op aan hun 

bijdrage aan de EU-begroting bij hun streven naar consolidatie van hun begroting niet te 

beschouwen als sluitpost en niet te proberen de omvang van de uitgaven op de EU-

begroting die bedoeld zijn om groei te bevorderen kunstmatig omlaag te brengen; 

verzoekt de Commissie eens te meer om bij de beoordeling van de begrotingsplannen van 

de lidstaten met deze terugkerende en gevaarlijke tendens rekening te houden en concrete 
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acties voor te stellen om deze ontwikkeling te keren; is van oordeel dat financiering op 

EU-niveau de lidstaten besparingen kan opleveren op hun nationale begrotingen; 

8. herinnert aan zijn standpunt dat de begrotingen van de lidstaten kunnen worden ontlast 

met een nieuw stelsel van eigen middelen ter financiering van de Unie-begroting waarmee 

de bni-afdrachten worden verminderd en de lidstaten de mogelijkheid wordt gegeven hun 

consolidatie-inspanningen te leveren zonder dat de EU-financiering van investeringen in 

herstel- en hervormingsmaatregelen in gevaar wordt gebracht; herinnert eraan dat de 

Commissie diverse wetgevingsvoorstellen heeft ingediend om het stelsel van de eigen 

middelen te hervormen, maar dat tot nu toe geen van deze voorstellen door de Raad 

serieus is besproken; benadrukt in dit kader het belang van de nieuwe Groep op hoog 

niveau Eigen Middelen, die werkt aan een daadwerkelijke hervorming van de financiering 

van de EU; 

9. verzoekt de Commissie in haar jaarlijkse groeianalyse voor 2015, die in november 2014 

gepubliceerd zal worden, de rol van de EU-begroting in het proces van het Europees 

semester uitgebreid te belichten en te onderstrepen en concreet feitenmateriaal te 

verschaffen over de effecten van de begroting (als stimulans, katalysator, 

synergiebevorderaar en complementaire financieringsbron) op de totale overheidsuitgaven 

op lokaal, regionaal en nationaal niveau; 

10. verzoekt de Commissie voorts om in haar volgende jaarlijkse groeianalyse een volledig 

beeld te geven van de resultaten van de uitvoering van het Pact voor groei en banen, dat in 

juni 2012 door de Europese Raad is aangenomen om de economische en budgettaire crises 

te boven te komen, en nieuwe voorstellen in te dienen met betrekking tot de rol die de EU-

begroting zou kunnen spelen bij het blijven creëren van slimme, duurzame, 

integratiegerichte, hulpbronnenefficiënte en banenscheppende groei; 

11. is ingenomen met het feit dat de gekozen voorzitter van de Commissie heeft toegezegd 

uitvoering te zullen geven aan de routekaart van de Commissie, getiteld " Naar een echte 

economische en monetaire unie " van 5 december 2012; is van mening dat eventuele extra 

financiering of instrumenten, zoals een solidariteitsmechanisme, integraal deel moeten 

uitmaken van de EU-begroting, zonder gebonden te zijn aan de vastgestelde maxima van 

het meerjarig financieel kader; 
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