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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. constateert dat de Europese economische en monetaire unie niet beschikt over het 

begrotingsaanpassingsmechanisme dat nodig is om asymmetrische schokken op te 

vangen, daar de crisis heeft laten zien dat, om te voorkomen dat lidstaten te diep in de 

schulden raken, niet alleen kan worden vertrouwd op de zelfcorrigerende vermogens van 

de markt; 

2. is van mening dat, zoals de crisis heeft aangetoond, een gemeenschappelijke munt wat 

betreft de beheersing van de geldhoeveelheid niet uitsluitend kan steunen op een centrale 

bank, zonder verdere begrotings-, economische en politieke integratie; 

3. herinnert aan het standpunt van het Parlement dat verdieping van de Europese 

economische integratie noodzakelijk is om de stabiliteit van de eurozone en de Unie als 

geheel te waarborgen; 

4. is bezorgd over het feit dat de instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om de 

crisis het hoofd te bieden intergouvernementeel van aard zijn, niet zijn opgenomen in het 

acquis communautaire en niet onderworpen zijn aan democratisch toezicht en controle 

door het Parlement; 

5. benadrukt dat de instelling van een begrotingscapaciteit binnen de eurozone noodzakelijk 

is om de economische en monetaire unie (EMU) te voltooien; is van mening dat van alle 

begrotingsbeleidsfuncties de stabilisatiefunctie van een begrotingscapaciteit de meest 

haalbare is, terwijl een herverdelingsfunctie zou kunnen worden verwezenlijkt in het 

kader van een meer geïntegreerde politieke en economische unie; 

6. benadrukt dat een dergelijke capaciteit moet worden gerealiseerd als onderdeel van de 

Uniebegroting, buiten het meerjarig financieel kader (MFK) om, en ten uitvoer moet 

worden gelegd door de Commissie; herinnert aan zijn standpunt dat een 

begrotingscapaciteit die speciaal voor de eurozone wordt opgezet binnen het kader van de 

Unie moet worden ontwikkeld; 

7. wijst erop dat een eventuele begrotingscapaciteit sterk gericht moet zijn op 

overheidsinvesteringen met sociale en economische doelstellingen, bv. volledige 

werkgelegenheid en sociale en regionale convergentie; 

8. wijst er met betrekking tot de financiering op dat de begrotingscapaciteit moet worden 

opgenomen in de EU-begroting; meent dat de financiering ervan zou kunnen komen uit 

maatregelen tegen belastingontwijking en -ontduiking; 

9. benadrukt dat een dergelijke capaciteit moet voldoen aan de bepalingen van de 

artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), teneinde te zorgen voor democratische controle en transparantie en te 

waarborgen dat via bestaande instellingen verantwoording wordt afgelegd aan de burgers 
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van de EU. 



 

AD\1100859NL.doc 5/5 PE578.582v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 13.7.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

16 

4 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, 

Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, 

Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Petri 

Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Marco Valli, 

Derek Vaughan 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche 

 
 

 


