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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het economisch beleid van de eurozone 
(2019/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name 
artikel 121, lid 2, artikel 136 en de protocollen nr. 1 en 2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 juni 2019 over de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 (COM(2019)0500),

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2019 over het Europees semester voor coördinatie 
van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 20191,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 februari 2019 getiteld “Europees 
semester 2019: beoordeling van de voortgang bij structurele hervormingen, de preventie 
en correctie van macro-economische onevenwichtigheden, en resultaten van diepgaande 
evaluaties in het kader van Verordening (EU) nr. 1176/2011” (COM(2019)0150),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 november 2018 getiteld “Jaarlijkse 
groeianalyse 2019: Voor een sterker Europa bij mondiale onzekerheid” 
(COM(2018)0770),

– gezien de mededelingen van de Commissie van 21 november 2018 getiteld 
“Waarschuwingsmechanismeverslag 2019” (COM(2018)0758) en “Gezamenlijk verslag 
over de werkgelegenheid 2019” (COM(2018)0761) en de aanbeveling van de 
Commissie voor een aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de 
eurozone (COM(2018)0759),

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 april 2019 over het economisch beleid van de 
eurozone (2019/C 136/01),

– gezien de conclusies van de Raad van 17 mei 2019 over de diepgaande evaluaties en de 
uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor 2018 (9473/19),

– gezien de Europese economische voorjaarsprognose 2019 van de Commissie van 7 mei 
2019,

– gezien de Europese economische zomerprognose 2019 (tussentijds) van de Commissie 
van 10 juli 2019,

– gezien de beoordeling van het Europees Begrotingscomité van 25 juni 2019 over de 
begrotingskoers die in 2020 voor de eurozone als geheel passend is,

– gezien het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en 
Monetaire Unie,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0201.
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– 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 beleid2,

– gezien Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van 
voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten3,

– 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 eurogebied4,

– 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 tekorten5,

– 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 
onevenwichtigheden6,

– gezien Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 november 2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het 
eurogebied7,

– 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 eurozone8,

– 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 stabiliteit9,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2019), 

A. overwegende dat het bbp per hoofd van de bevolking volgens de prognoses van de 
Commissie in 2019 met 1,2 % zal stijgen in de eurozone en met 1,4 % in de EU-28, en 
in 2020 met respectievelijk 1,4 % en 1,6 %10;

2 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 12.
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41.
4 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 8.
5 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 33.
6 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25.
7 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1.
8 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11.
9 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1.
10 Europese economische zomerprognose 2019 (tussentijds) van de Commissie van 10 juli 2019.
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B. overwegende dat de werkloosheidscijfers gestaag blijven dalen – in mei 2019 bedroeg 
de werkloosheid gemiddeld 7,5 % in de eurozone en 6,3 % in de EU-28, de laagste 
percentages sinds het begin van de maandelijkse rapportering over de werkloosheid in 
de EU – en dat in 2020 een verdere daling tot respectievelijk 7,3 % en 6,2 % wordt 
verwacht;

C. overwegende dat de werkloosheidscijfers in de EU-landen nog steeds sterk uiteenlopen; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid weliswaar geleidelijk aan daalt, maar in de 
eurozone 15,7 % bedraagt en in de EU-28 14,3 %, wat nog steeds aanzienlijk hoger is 
dan het gemiddelde werkloosheidspercentage, en onafgebroken aanzienlijk hoger is dan 
in andere economisch ontwikkelde regio’s in de wereld;

D. overwegende dat het overheidstekort in 2019 naar verwachting zal stijgen van 0,5 % tot 
0,9 % in de eurozone en van 0,6 % tot 1,0 % in de EU-28, en in 2020 op dat niveau zal 
blijven; overwegende dat de schuld-bbp-verhouding in 2019 85,8 % bedraagt in de 
eurozone en 80,2 % in de EU-28, en in 2020 naar verwachting zal dalen tot 
respectievelijk 84,3 % en 78,8 %;

E. overwegende dat de particuliere consumptie tekenen van herstel vertoont met een 
geraamde positieve trend, namelijk een stijging van 1,3 % in de eurozone en 1,6 % in de 
EU-28 in 2019 tot respectievelijk 1,5 % en 1,7 % in 2020;

F. overwegende dat de wereldwijde vooruitzichten, gezien de risico’s van 
handelsspanningen tussen de VS en China en de aanhoudende onzekerheid rond de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, negatief dreigen te worden; 

1. merkt op dat de Europese economie weliswaar voor het zevende achtereenvolgende jaar 
groeit, maar dat de toenemende economische risico’s en onzekerheden een grote 
uitdaging vormen;

2. is dan ook bezorgd over het lage groeipotentieel in vergelijking met andere regio’s in de 
wereld in de afgelopen decennia;

3. is het ermee eens dat doeltreffende structurele hervormingen, in combinatie met 
gerichte investeringen en een verantwoord begrotingsbeleid, nog steeds een succesvol 
kompas vormen om de EU voor te bereiden op haar toekomstige en huidige 
uitdagingen;

Verantwoord begrotingsbeleid

4. stelt vast dat de gemiddelde schuld-bbp-verhouding naar verwachting zal dalen; merkt 
evenwel op dat dit gemiddelde niveau nog steeds aanzienlijk boven het niveau ligt dat 
door het stabiliteits- en groeipact wordt vereist; wijst erop dat de schuldaflossingskosten 
mogelijk zouden kunnen stijgen; onderstreept daarom dat het van belang is de totale 
schuldenlast in overeenstemming met de EU-begrotingsregels naar beneden te brengen;

5. merkt dan ook met grote bezorgdheid op dat de gemiddelde tekorten opnieuw lijken toe 
te nemen en dat in sommige lidstaten een tekort van meer dan 3 % wordt verwacht; 
onderstreept dat een aanzienlijk deel van de verwachte toename zich zal voordoen in 
landen met een hoge schuld-bbp-verhouding;
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6. betreurt dat de geaggregeerde begrotingskoers in 2019 licht stijgend lijkt te zijn, en 
benadrukt dat het Europees Begrotingscomité een neutrale koers passender acht;

7. benadrukt dat de begrotingskoers op nationaal niveau en op het niveau van de eurozone 
een evenwicht moet vinden tussen enerzijds de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn, in volledige overeenstemming met het stabiliteits- en groeipact en met 
inachtneming van de daarin vervatte flexibiliteitsbepalingen, en anderzijds macro-
economische stabilisatie op korte termijn;

Structurele hervormingen

8. onderstreept dat hervormingen die de concurrentie op de productmarkten doen 
toenemen, een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de hand werken en bevorderlijk zijn 
voor het ondernemingsklimaat alsook de kwaliteit van de instellingen, met inbegrip van 
een doeltreffend rechtssysteem, en de kwaliteit en efficiëntie van de belastinginning, 
essentieel zijn om de economische veerkracht van de eurozone en de lidstaten te 
vergroten; benadrukt in dit verband het belang van de interne markt en de noodzaak van 
een verdere verdieping ervan;

9. deelt de mening dat structurele en institutionele kenmerken van de arbeids- en 
productmarkten en goed functionerende overheidsdiensten van cruciaal belang zijn;

10. steunt een verlaging van de belastingdruk op arbeid en een versterking van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en de investeringen in vaardigheden; benadrukt de 
doeltreffendheid van een flexibel arbeidsmarktbeleid;

11. vraagt de lidstaten om EU-maatregelen ter bestrijding van agressieve belastingplanning 
te ondersteunen en uit te voeren;

Investeringen

12. is het ermee eens dat de economische opleving moet worden ondersteund door openbare 
en particuliere investeringen, met name in innovatie, en merkt op dat er in de eurozone 
nog steeds sprake is van een investeringskloof; is verheugd dat de investeringen in 
sommige lidstaten al het niveau van vóór de crisis overstijgen, en betreurt dat de 
investeringen in andere lidstaten achterblijven of niet genoeg op snelheid komen;

13. vraagt de lidstaten om, met volledige inachtneming van het stabiliteits- en groeipact, 
openbare en particuliere investeringen te ondersteunen, de kwaliteit en samenstelling 
van de overheidsfinanciën te verbeteren en opnieuw begrotingsbuffers aan te leggen, 
met name in eurozonelanden met een hoge overheidsschuld;

14. onderstreept dat investeringen in materiële en immateriële activa met het oog op meer 
productiviteit, vaardigheden en innovatie, samen met de groeibevorderende structurele 
hervormingen, het groeipotentieel op lange termijn zullen verhogen;

Landspecifieke aanbevelingen (LSA’s)

15. is het eens met de aanbevelingen van de Raad dat de lidstaten hun groeipotentieel 
moeten vergroten door hun economieën te moderniseren en hun veerkracht te vergroten;
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16. merkt op dat de LSA’s die tot 2018 zijn gedaan, voor meer dan twee derde zijn 
uitgevoerd en dat er ten minste enige vooruitgang is geboekt; betreurt echter dat er 
tekenen zijn dat er wordt teruggekrabbeld wat betreft bepaalde elementen van 
belangrijke hervormingen die in het verleden zijn goedgekeurd, en maakt zich zorgen 
over het engagement van de lidstaten ten aanzien van de LSA’s, aangezien er met de 
huidige aanbevelingen minder vooruitgang is geboekt dan de voorgaande jaren;

17. is verheugd dat er bijzondere vooruitgang is geboekt met aanbevelingen betreffende 
financiële diensten, wetgeving inzake arbeidsverhoudingen en baanbescherming;

18. herinnert de lidstaten eraan hoe belangrijk het is dat zij zich inzetten voor en resultaten 
boeken met de LSA’s;

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


