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Het Europees Parlement,
–

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met
name artikel 121, lid 2, artikel 136 en artikel 148,

–

gezien artikel 9 VWEU (horizontale sociale clausule),

–

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 beleid1,

–

gezien Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van
voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten2,

–

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 eurogebied3,

–

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 tekorten4,

–

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
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onevenwichtigheden1,
–

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
eurogebied2,

–

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 eurozone3,

–

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 stabiliteit4,

–

gezien de conclusies van de Europese Raad van 25-26 maart 2010 en 17 juni 2010 en de
mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een strategie
voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

–

gezien Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de Raad van 14 juli 2015 betreffende de
globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Europese Unie5,

–

gezien Besluit (EU) 2015/1848 van de Raad van 5 oktober 2015 betreffende de
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 20156,

–

gezien Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van
25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de
Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot
wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het
Europees Fonds voor strategische investeringen7,

–

gezien de mededeling van de Commissie van 13 januari 2015 over optimaal benutten
van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact
(COM(2015)0012),

–

gezien zijn resolutie van 24 juni 2015 over de evaluatie van het kader voor economische
governance: balans en uitdagingen8,

–

gezien het verslag over de voltooiing van de economische en monetaire unie ("verslag
van de vijf voorzitters"),

–

gezien de mededeling van de Commissie van 21 oktober 2015 getiteld "Stappen naar de

1
2
3
4
5
6
7
8

PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25.
PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1.
PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11.
PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1.
PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27.
PB L 268 van 15.10.2015, blz. 28.
PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1.
Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0238.

voltooiing van de economische en monetaire unie" (COM(2015)0600),
–

gezien het communiqué van de leiders van de G20 tijdens de top van Antalya van 15 en
16 november 2015,

–

gezien de door de diensten van het Internationaal Monetair Fonds opgestelde update van
de duurzaamheidsbeoordelingen voor het wederzijdse beoordelingsproces van de G20
betreffende onevenwichtigheden en groei (oktober 2015),

–

gezien het akkoord dat op 12 december 2015 tijdens de COP 21-klimaatconferentie in
Parijs is bereikt,

–

gezien de Europese economische najaarsprognose 2015 van de Commissie,

–

gezien de studies en grondige analyses over de coördinatie van het economisch beleid in
de eurozone in het kader van het Europees semester die in opdracht van de Commissie
economische en monetaire zaken zijn opgesteld (november 2015),

–

gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2015 over de jaarlijkse
groeianalyse 2016 (COM(2015)0690), het waarschuwingsmechanismeverslag 2016
(COM(2015)0691) en het ontwerp van het gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid (COM(2015)0700),

–

gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode
2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU)
nr. 1305/2013 (COM(2015)0701),

–

gezien zijn resolutie van 25 november 2015 over fiscale rulings en andere maatregelen
van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect1,

–

gezien zijn resolutie van 17 december 2015 over de voltooiing van Europa's
economische en monetaire unie2,

–

gezien de aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone,

–

gezien het debat met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen over de
prioriteiten van het Europees semester van 2016,

–

gezien het verslag van de Commissie van 14 december 2015 over de overheidsfinanciën
in de EMU 2015 (institutionele paper 014),

–

gezien het debat met de Commissie in het Europees Parlement over het pakket
betreffende het Europees semester – Jaarlijkse groeianalyse 2016,

–

gezien artikel 52 van zijn Reglement,

–

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen
van de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
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voedselveiligheid en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0030/2016),
A.

overwegende dat het economisch herstel in de Europese Unie op gang is gekomen, maar
dat het herstel zwak blijft, nog steeds verschilt tussen en binnen de lidstaten en deels
afhangt van tijdelijke en externe factoren, zoals de lage olieprijzen;

B.

overwegende dat sommige lidstaten kampen met het hardnekkige probleem van zeer
lage groei;

C.

overwegende dat de wereldwijde economische groei vertraagt, uitgerekend op een
ogenblik dat verscheidene opkomende economieën in economische en financiële onrust
verkeren, wat leidt tot nieuwe strategische uitdagingen waaraan de Europese Unie zich
op de juiste wijze moet aanpassen;

D.

overwegende dat Europa nog steeds met een grote investeringskloof te kampen heeft,
waardoor het groeipotentieel van de EU op de langere termijn aanzienlijk verzwakt,
terwijl het overschot op de lopende rekening van de eurozone toeneemt; overwegende
dat de overheids- en de particuliere schuld in veel landen hoog blijft, hoewel de tekorten
op de lopende rekening zijn verminderd; overwegende dat verscheidene lidstaten meer
inspanningen moeten doen om belangrijke structurele hervormingen door te voeren;

E.

overwegende dat er in verscheidene lidstaten weliswaar sprake is van een aanzienlijke
daling van het tekort op de lopende rekening en van een verlaging van de loonkosten
per eenheid product, maar dat de netto buitenlandse schuld als percentage van het bbp in
de meeste lidstaten niet is afgenomen;

F.

overwegende dat de arbeidsparticipatie toeneemt, maar nog steeds te laag is om de
werkloosheid – met name de jeugdwerkloosheid en de langdurige werkloosheid – en de
armoede in aanzienlijke mate te verminderen;

G.

overwegende dat Europa het economische gebied is dat, in vergelijking met zijn
concurrenten, het meest afhankelijk is van ingevoerde hulpbronnen; overwegende dat de
ontwikkeling van een echte circulaire economie in Europa dus een basisvoorwaarde is
voor economische groei in de toekomst;

H.

overwegende dat de crisis van 2008 niet alleen conjunctureel, maar ook structureel van
aard was, wat de blijvende gevolgen ervan verklaart;

I.

overwegende dat het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal de
hoeksteen vormt voor duurzame economische groei op de interne markt van de
Europese Unie;

J.

overwegende dat verscheidene lidstaten door belastingontwijking, belastingontduiking
en agressieve fiscale planning miljarden aan potentiële overheidsinkomsten mislopen
ten voordele van grote bedrijven, waardoor de basis voor solidariteit tussen landen en
eerlijke concurrentie tussen bedrijven wordt ondermijnd;

Beleidsmix
1.

is verheugd over het pakket jaarlijkse groeianalyse 2016 en de voorgestelde beleidsmix
van investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid, met
als doel hogere groeicijfers te bevorderen en het herstel en de opwaartse convergentie in

Europa te versterken; benadrukt dat er grote nationale inspanningen op het vlak van
effectieve uitvoering van structurele hervormingen, alsook sterkere Europese
coördinatie nodig zijn om te komen tot een steviger economisch herstel en duurzame,
algemene welvaart;
2.

is ingenomen met de verbetering van de overheidsfinanciën, in het bijzonder de
geleidelijk dalende schuld-bbp-verhouding in de EU en de eurozone en de dalende
nominale begrotingstekorten; wijst er evenwel op dat de overheidsschuld blijft stijgen in
verscheidene lidstaten met een lage nominale bbp-groei en een lage inflatie, en dat
negen lidstaten nog steeds onder de buitensporigtekortprocedure vallen; wijst erop dat
veel lidstaten weinig budgettaire ruimte hebben om het hoofd te kunnen bieden aan
eventuele nieuwe economische schokken, en dat daarom sterkere Europese coördinatie
moet worden overwogen om de begrotingsconsolidatie te ondersteunen zonder de groei
te belemmeren;

3.

merkt op dat de concurrentiepositie van de Europese Unie in de wereld een belangrijke
doelstelling blijft, en wijst op het belang van structurele hervormingen, investeringen in
onderzoek en ontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen,
productiviteitsverhogende innovatie en vermindering van de macro-economische
onevenwichtigheden; is tegelijkertijd van mening dat de verslechtering van de
wereldwijde vooruitzichten ertoe noopt de binnenlandse vraag te versterken om de
Europese economie veerkrachtiger te maken; maakt zich met name zorgen over een
mogelijke vertraging van de wereldwijde vraag;

4.

is van mening dat macro-economische onevenwichtigheden moeten worden aangepakt
door een gecoördineerde inspanning van alle lidstaten, voortbouwend op relevante
hervormingen en investeringen; benadrukt dat elke lidstaat in dit verband zijn eigen
verantwoordelijkheid op zich moet nemen; merkt op dat grote overschotten op de
lopende rekening de mogelijkheid van een grotere binnenlandse vraag inhouden;
benadrukt dat een grote overheids- en particuliere schuld ons bijzonder kwetsbaar
maken en dat een verantwoord begrotingsbeleid en meer groei nodig zijn om die schuld
sneller te verminderen;

5.

dringt aan op verdere inspanningen om het herstel te ondersteunen, convergentie in de
richting van de best presterende landen te bevorderen en macro-economische
onevenwichtigheden te corrigeren, onder meer door de productiviteit te verhogen en
investeringen te stimuleren;

6.

vindt de lichte verbetering van de arbeidsmarktindicatoren bemoedigend, maar erkent
dat er nog steeds grote verschillen tussen de lidstaten bestaan en dat de werkloosheid
onaanvaardbaar hoog blijft; wijst erop dat op de recente verbeteringen moet worden
voortgebouwd door ook de kwaliteit van de gecreëerde banen en de productiviteit ervan
te verhogen; dringt aan op grotere inspanningen om meer te investeren in vaardigheden,
de arbeidsmarkten inclusiever maken, hoogwaardige banen te scheppen en armoede,
sociale uitsluiting en toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen en welvaart
terug te dringen, zonder evenwel de begrotingsdiscipline los te laten; benadrukt dat
werkgelegenheidsindicatoren dezelfde status moeten krijgen als de bestaande
indicatoren, teneinde een grondige analyse te kunnen maken en een
tweeklassenbenadering te voorkomen, en dat er naar behoren rekening mee moet
worden gehouden in het EU-beleid en de richtsnoeren voor de lidstaten;

7.

is ingenomen met de vernieuwing van de geïntegreerde Europa 2020-richtsnoeren en
vraagt dat de Europa 2020-strategie een grotere rol krijgt als leidraad voor het Europees
semester, overeenkomstig de doelstellingen van het Verdrag en de toepasselijke
wetgeving, en dat een herhaling van de staatsschuldencrisis wordt voorkomen;
benadrukt het belang van ambitieuze beleidsmaatregelen en instrumenten om ervoor te
zorgen dat Europa het beste haalt uit de energietransitie en de digitale transitie, mede
dankzij passende investeringen in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en vaardigheden,
zodat de achterstand van Europa op zijn belangrijkste wereldconcurrenten qua totale
factorproductiviteit kleiner wordt; acht het van essentieel belang iets te doen aan
economische ongelijkheid, die een belemmering vormt voor langdurige economische
groei; vraagt de Commissie milieuvriendelijke belastinghervormingen te vermelden in
de landenspecifieke aanbevelingen, ook in de context van budgettaire
verantwoordelijkheid; vraagt wat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie betreft
om consequente en allesomvattende monitoring van de convergentie in de richting van
de best presterende landen;

Investeringen
8.

vraagt dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) overeenkomstig
zijn mandaat optimaal wordt benut om strategische projecten te steunen die anders geen
financiering zouden krijgen; vraagt de lidstaten en het EFSI om lokale en regionale
overheden nauw bij de ontwikkeling van projectenpijplijnen en investeringsplatformen
te betrekken, met behulp van de Europese investeringsadvieshub en het Europees
investeringsprojectenportaal; benadrukt ook hoe belangrijk het is synergieën tot stand te
brengen tussen het EFSI en de Europese structuur- en investeringsfondsen;

9.

vraagt de Commissie en de lidstaten het potentieel van de Europese structuur- en
investeringsfondsen ten volle en in overeenstemming met de Europa 2020-strategie te
benutten teneinde de cohesie te versterken en de verschillen op de interne markt te
beperken door alle regio's in staat te stellen hun concurrentievoordelen te ontwikkelen
en aanvullende particuliere investeringen te vergemakkelijken; is van mening dat deze
investeringen ten dienste moeten staan van een samenhangend industriebeleid en dat er
bijzondere nadruk moet worden gelegd op het scheppen van hoogwaardige banen,
vooral voor jongeren; onderstreept de noodzaak van adequate bestuurlijke capaciteit,
een actieve rol voor de regio's en betere coördinatie op en tussen alle overheidsniveaus;
vraagt dat mogelijke verdere beleidsmaatregelen worden overwogen om de
investeringskloof in de EU te verkleinen;

10.

is zich ervan bewust dat de particuliere sector zijn schulden aan het afbouwen is;
benadrukt dat de investeringen in Europa ver onder het peil van vóór de crisis blijven;
wijst er in dit verband op hoe belangrijk het is om de bankenunie en de structurele
hervorming van het bankwezen spoedig ten uitvoer te leggen, en om
kapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te stimuleren
door middel van een kapitaalmarktenunie; vraagt dat het EFSI en het Cosme maximaal
worden benut om kmo's een betere toegang tot financiering te geven; is van mening dat
een grotere voorspelbaarheid van de regelgeving in de interne markt investeerders meer
vertrouwen zou geven;

11.

benadrukt dat er meer moet worden geïnvesteerd in menselijk kapitaal, met name in
onderwijs en innovatie, ook in de context van arbeidsmarkthervormingen; benadrukt dat
de nationale stelsels voor onderwijs, beroepsopleiding en levenslang leren moeten

worden verbeterd en worden aangepast aan de nieuwe behoeften aan vaardigheden en
kennis op de arbeidsmarkt in de EU; onderstreept dat dit alles innovatie zal mogelijk
maken als belangrijke motor voor groei, productiviteit en concurrentievermogen; vraagt
de lidstaten in dit verband de productiviteit van overheidsinvesteringen te verbeteren;
12.

is ingenomen met de landenspecifieke investeringsprofielen die een aantal van de
voornaamste uitdagingen voor investeringen in de verschillende lidstaten in kaart
brengen; verzoekt de Commissie en de lidstaten alle bestuursniveaus en
belanghebbenden te betrekken bij het signaleren van belemmeringen voor
investeringen, met bijzondere aandacht voor de interne markt, zwakke binnenlandse
vraag en structurele hervormingen, alsook voor het beschikbaar stellen van passende
instrumenten om publieke en private financiering te combineren; wijst op het belang
van grote, productieve investeringen voor een duurzame economische inhaalbeweging
tussen de lidstaten; merkt op dat in elk land een passend evenwicht moet worden
gevonden tussen de lopende uitgaven, de houdbaarheid van de openbare financiën en
investeringen in het economische groeipotentieel, en dat er voor de interne markt en
Europese instrumenten zoals het EFSI en een belangrijke rol is weggelegd bij het
ondersteunen van een gezond niveau van investeringen; benadrukt dat landen met lage
overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie het risico lopen in een
middeninkomensval vast te blijven zitten;

Structurele hervormingen
13.

is van mening dat, na een lange periode van macro-economische aanpassing, de nadruk
moet worden gelegd op structurele hervormingen en investeringen die beogen het
groeipotentieel op basis van hoogwaardige banen en productiviteit te versterken,
billijke, solide, efficiënte en budgettair houdbare socialezekerheidsstelsels te bevorderen
en een duurzame overgang van de economieën van de lidstaten naar een koolstofvrije
economie in de hand te werken;

14.

vraagt om een duurzame hervorming van de producten-, diensten- en arbeidsmarkten,
alsook in verband met de pensioenregelingen, en om betere regelgeving die innovatie,
banencreatie en welvaartsbevorderende, eerlijke concurrentie bevordert zonder de
consumentenbescherming te verzwakken;

15.

benadrukt het belang van een efficiënter gebruik van hulpbronnen en energie, onder
meer door de ontwikkeling van de circulaire economie; benadrukt dat het belangrijk is
te blijven werken aan een echte energie-unie op basis van solidariteit, efficiëntie en
diversiteit, zonder binnenlandse energiebronnen, waaronder hernieuwbare energie, uit
het oog te verliezen; verzoekt de Commissie deze aandachtspunten in de
landenspecifieke aanbevelingen op te nemen waar zij het meest relevant zijn voor het
concurrentievermogen en duurzame groei;

16.

vraagt dat er verdere maatregelen worden genomen om het scheppen van hoogwaardige
banen te stimuleren en veerkrachtige arbeidsmarkten met minder segmentatie tot stand
te brengen; benadrukt het belang van duurzame en doeltreffende
socialezekerheidsstelsels; herinnert eraan dat een belangrijke factor om de houdbaarheid
van de pensioenstelsels te waarborgen, erin bestaat voor een grote arbeidsparticipatie te
zorgen;

17.

benadrukt de noodzaak van moderne, efficiënte, democratische en burgervriendelijke

overheidsdiensten op alle bestuursniveaus, en van efficiënte en transparante regels
inzake overheidsopdrachten; benadrukt het belang van verdere stappen in de richting
van een echte e-administratie in en tussen de lidstaten; verzoekt de Commissie en de
lidstaten tekortkomingen in hun respectieve administraties, die in crisissituaties
schadelijk kunnen zijn, op te sporen en te corrigeren;
18.

vraagt om een belastingverschuiving met minder belastingen op arbeid, waarover op
nationaal niveau moet worden beslist en waarbij de houdbaarheid van de
socialebeschermingsstelsels moet worden gewaarborgd;

19.

neemt kennis van het voorstel voor een steunprogramma voor structurele hervormingen,
dat is ontworpen om de tenuitvoerlegging van groeibevorderende hervormingen in de
lidstaten te versterken, en waarover volgens de gewone wetgevingsprocedure moet
worden beslist; herhaalt dat het de lidstaten zijn die verantwoordelijk zijn voor de
tenuitvoerlegging van structurele hervormingen;

Budgettaire verantwoordelijkheid
20.

wijst nogmaals op de noodzaak van een verantwoord, groeivriendelijk begrotingsbeleid,
dat de houdbaarheid van de schuld waarborgt en rekening houdt met de economische
cyclus en investeringstekorten, maar tegelijkertijd de sociale rechten van de burgers
eerbiedigt; herinnert eraan dat de zeer hoge schuldenlast van een aantal lidstaten een
substantieel risico vormt in geval van mogelijke toekomstige schokken in de eurozone;
benadrukt dat de inspanningen om de veerkracht van de overheidsfinanciën te vergroten
en de groei te stimuleren, zullen moeten worden opgevoerd in landen met een hoge
schuld-bbp-verhouding, zodat hun schuld duurzaam gaat dalen;

21.

dringt erop aan dat het stabiliteits- en groeipact wordt uitgevoerd en dat volledig
gebruik wordt gemaakt van de bestaande flexibiliteitsclausules, overeenkomstig de
mededeling van de Commissie van 13 januari 2015 (COM(2015)0012), onder meer om
meer investeringen en structurele hervormingen te ondersteunen, alsook om het hoofd te
bieden aan veiligheidsdreigingen en de instroom van vluchtelingen;

22.

benadrukt de noodzaak van een betere belastinginning, bestrijding van belastingfraude
en belastingontduiking, maatregelen tegen agressieve belastingplanning en
belastingparadijzen, en een betere coördinatie van het belastingbeleid binnen de EU;
vraagt om efficiënte en transparante belastingstelsels teneinde meer belastingen te
innen, belastingontwijking te voorkomen en georganiseerde misdaad te bestrijden; is
daarom van mening dat de belasting- en douaneautoriteiten over voldoende personele,
materiële en financiële middelen moeten beschikken;

23.

steunt rationele en landenspecifieke inspanningen ter verbetering van de kwaliteit,
efficiëntie en groeivriendelijkheid van de overheidsuitgaven, met name door een
verschuiving van niet-productieve uitgaven naar groeibevorderende investeringen, maar
zonder daarbij essentiële openbare en sociale dienstverlening op de helling te zetten;

Specifieke aandacht voor de eurozone
24.

verwelkomt de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone, die de
Commissie zes maanden voor de landenspecifieke aanbevelingen heeft voorgesteld, als
een stap in de richting van sterkere beleidscoördinatie als vervolg op het verslag van de

vijf voorzitters en de betreffende resoluties van het Europees Parlement;
25.

benadrukt dat de eurozone, gezien haar grote onderlinge afhankelijkheid en haar
gemeenschappelijke monetaire beleid, een economische entiteit is waar convergentie in
de richting van de best presterende landen moeten worden bevorderd en ondersteund
door een sterkere coördinatie van de nationale beleidslijnen; benadrukt hoe belangrijk
het is dat alle nationale regeringen in hun lidstaten meer actie ondernemen met het oog
op de nodige economische hervormingen en investeringen om macro-economische
onevenwichtigheden te verkleinen en negatieve overloopeffecten van nationaal beleid in
andere lidstaten te voorkomen; vraagt daarom om een grondige beoordeling van deze
macro-economische onevenwichtigheden en overloopeffecten, als aanvulling op de
beoordeling van de zwakke punten van elk land en de macro-economische dialoog;
dringt aan op volledige coherentie tussen de aanbevelingen voor de eurozone en de
landenspecifieke aanbevelingen;

26.

is ingenomen met de toegenomen aandacht voor de begrotingssituatie van de eurozone
als geheel, die de aandacht niet afleidt van de verantwoordelijkheden van de
afzonderlijke lidstaten; herinnert eraan dat een begrotingstekort in een van de lidstaten
niet kan worden gecompenseerd door een begrotingsoverschot in een andere lidstaat wat
de buitensporigtekortprocedure betreft; vraagt dat er regelmatig wordt nagegaan of de
begrotingssituatie van de eurozone als geheel passend is gezien de bestaande
investeringskloof;

27.

steunt de aanbeveling om een onderscheid te maken tussen de budgettaire inspanningen
van de afzonderlijke lidstaten, rekening houdend met hun respectieve positie ten
aanzien van de vereisten van het stabiliteits- en groeipact en de behoefte aan stabilisatie,
alsook overloopeffecten; merkt op dat dit voor veel lidstaten betekent dat naar
groeivriendelijke begrotingsconsolidatie moet worden gestreefd; merkt anderzijds op
dat sommige landen steeds meer budgettaire ruimte hebben ten aanzien van de vereisten
van het stabiliteits- en groeipact, die onder de huidige omstandigheden kan worden
gebruikt om de binnenlandse economie te helpen ondersteunen;

28.

merkt op dat het hoge overschot op de lopende rekening van de eurozone weliswaar een
welkom teken is van het externe concurrentievermogen van de eurozone, maar dat het
niveau ook wijst op een gebrek aan interne investeringen, met nadelige gevolgen voor
de groei en de werkgelegenheid; is van mening dat een sterkere binnenlandse vraag
zowel voor duurzame groei in de eurozone alsook vanuit mondiaal oogpunt beter zou
zijn; realiseert zich dat het overschot op de lopende rekening van sommige lidstaten
gepaard gaat met positieve overloopeffecten in de hele de waardeketen, die op
verschillende manieren sommige andere lidstaten ten goede kunnen komen; erkent ook
dat de eenheidsmunt een rol kan spelen om de meer concurrerende landen te helpen
hoge overschotten te handhaven ten opzichte van de rest van de wereld; is verheugd
over de bevinding in de winterprognoses 2016 van de Commissie dat de economische
groei in sommige lidstaten in 2015 hoofdzakelijk het gevolg was van de binnenlandse
vraag; vindt het belangrijk dat de lidstaten met een hoger overschot op de lopende
rekening hun binnenlandse vraag blijven uitbreiden in hun eigen belang en in het
algemene belang; vraagt tegelijk dat de minder concurrerende lidstaten effectief
structurele hervormingen doorvoeren en hoogwaardige investeringen doen om hun
economie te moderniseren en een duurzaam ondernemingsklimaat tot stand te brengen
voor investeringen op de lange termijn, overeenkomstig de Europa 2020-strategie;
meent dat dit de beste manier is om macro-economische onevenwichtigheden in de

lidstaten te verminderen, eerder dan interne devaluatie, die de vraag doet afnemen en de
economische groei in de hele eurozone doet vertragen;
29.

benadrukt dat echte economische en sociale convergentie moet worden bevorderd door
verbeteringen op het vlak van productiviteit en niet-kostenfactoren; onderstreept hoe
belangrijk het is dat alle lidstaten effectief structurele hervormingen doorvoeren, de
kwaliteit van de overheidsuitgaven verbeteren en over voldoende investeringscapaciteit
beschikken om evenwichtige en duurzame groei mogelijk te maken, die ook cruciaal is
om de schuld-bbp-verhouding te verlagen; erkent dat hoge overheids- en particuliere
schulden het investeringsvermogen aanzienlijk verminderen en zo de groei doen
vertragen;

30.

herinnert eraan dat de loonvorming een kwestie van autonome collectieve
onderhandelingen is, en vraagt de betrokken actoren te zorgen voor een verantwoorde
en groeivriendelijke loonontwikkeling die gepaard gaat met productiviteitsstijgingen;
vraagt met name de betrokken actoren in landen waar de lopende rekening een tekort
vertoont of bijna in evenwicht is, zich te blijven inspannen om de productiviteit te
verhogen en het concurrentievermogen te handhaven; vraagt tegelijk de betrokken
actoren in landen met een hoog overschot om de spaaroverschotten te gebruiken om de
binnenlandse vraag en investeringen te ondersteunen;

31.

vraagt om maatregelen om een race naar de bodem op het vlak van belastingen en
sociale normen te voorkomen, die tot meer ongelijkheid leidt; herinnert aan de
noodzaak om het internationale concurrentievermogen te handhaven op basis van
productiviteit en opwaartse convergentie; is verheugd dat in het scorebord van macroeconomische onevenwichtigheden meer aandacht wordt besteed aan drie
werkgelegenheidsgerelateerde indicatoren, en verzoekt de Commissie daar evenveel
waarde aan toe te kennen als aan de overige indicatoren; is ook van mening dat de
analyse van het bestaande scorebord van sociale en werkgelegenheidsindicatoren en
relevante indicatoren voor hulpbronnenefficiëntie naar behoren in aanmerking moet
worden genomen in het beleidsadvies;

32.

neemt kennis van de conclusies van de Europese Raad van december 2015 over de
economische en monetaire unie en vraagt de Commissie zo spoedig mogelijk te
beginnen met de voorbereiding van maatregelen op langere termijn;

Een doeltreffender Europees semester met meer democratische verantwoording
33.

betreurt de gebrekkige uitvoering van landenspecifieke aanbevelingen en is van mening
dat voor een betere uitvoering duidelijk omschreven prioriteiten op Europees niveau
moeten worden vastgesteld en op nationaal niveau een echt publiek debat en meer
politieke wil en engagement moeten worden bevorderd, hetgeen moet leiden tot meer
relevantie en nationaal ownership; is in dit verband ingenomen met de bezoeken die
leden van de Commissie aan de lidstaten hebben gebracht om het proces van het
Europees semester en de bijbehorende documenten te bespreken;

34.

vraagt dat in de landenspecifieke aanbevelingen een juist evenwicht wordt gevonden
tussen enerzijds de nadruk leggen op de belangrijkste prioriteiten en anderzijds alle
belangrijke uitdagingen aan bod laten komen, zoals de noodzaak om een herhaling van
een staatsschuldencrisis te voorkomen en de noodzaak om het concurrentievermogen,
de groei en de werkgelegenheid te vergroten, rekening houdend met de doelstellingen

van de Europa 2020-strategie;
35.

is ingenomen met het debat met de voorzitters van de Commissie en de Eurogroep over
de ontwerpaanbeveling voor de eurozone in de plenaire vergadering van 15 december
2015 en wenst dat dergelijke debatten een regelmatig onderdeel van het Europees
semester worden; meent dat dergelijke debatten de bestaande democratische dialoog –
met name de economische dialoog – versterken en aanvullen en ertoe bijdragen de
uitvoerende macht meer verantwoording te laten afleggen;

36.

onderstreept dat de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad het centrale moment
moet blijven waarop beleidsprioriteiten worden vastgesteld; is verheugd dat er, vóór en
na de vaststelling van de jaarlijkse groeianalyse, in de plenaire vergadering met de
Commissie is gediscussieerd over de prioriteiten daarvan; herinnert eraan dat de
vaststelling van het economisch beleid op grond van de aanbeveling van de Raad aan de
lidstaten een uitvoeringshandeling is die aan democratische controle door en een debat
in het Europees Parlement onderworpen dient te zijn; vraagt de Raad daarom de
aanbevelingen voor de eurozone en de conclusies over de jaarlijkse groeianalyse pas
goed te keuren nadat het Parlement daarover zijn mening heeft kunnen geven; bevestigt
zijn voornemen om deze documenten snel te behandelen en ruim vóór de
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad een standpunt in te nemen; is verheugd dat
de Voorzitter van het Europees Parlement is uitgenodigd om het standpunt van het
Parlement te presenteren op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad; wijst er
voorts op dat in het Verdrag is bepaald dat het Europees Parlement wordt geïnformeerd
nadat de Raad aanbevelingen heeft aangenomen alsook over de resultaten van het
multilaterale toezicht;

37.

benadrukt hoe belangrijk het is dat de nationale parlementen over de landenverslagen en
de landenspecifieke aanbevelingen debatteren en over de nationale
hervormingsprogramma's en de nationale convergentie- of stabiliteitsprogramma's
stemmen; vraagt de lidstaten om de sociale partners, de lokale en regionale overheden
en andere belanghebbenden op structurele wijze bij het proces te betrekken, daarbij
profiterend van de vroege openbaarmaking van de landenverslagen; benadrukt de
onvervangbare rol van de sociale partners bij de loonvorming en de centrale rol die voor
hen is weggelegd bij bredere economische discussies, in het bijzonder wanneer het de
bevordering van de productiviteit betreft; vraagt voorts om nauwere samenwerking
tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement;

38.

vraagt de Commissie onderhandelingen te beginnen over een interinstitutioneel akkoord
inzake economische governance; benadrukt dat dit interinstitutioneel akkoord ervoor
moet zorgen dat de structuur van het Europees semester, binnen het kader van de
Verdragen, zinvol en regelmatig parlementair toezicht op het proces mogelijk maakt, in
het bijzonder wat de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse en de aanbevelingen
voor de eurozone betreft;

Begrotingsbeleid
39.

betreurt het ontbreken van een bevredigende hefboom – als gevolg van de beperkte
omvang van de EU-begroting – alsmede de onmogelijkheid om het stelsel van eigen
middelen van de Unie te wijzigen, en verder het feit dat coherentie ontbreekt tussen de
economische prognoses, de prioriteiten van het economisch beleid en de opstelling van
de jaar- en meerjarenbegroting;

40.

wijst erop dat de begroting van de EU rechtstreeks bijdraagt aan de verwezenlijking van
twee van de drie doelstellingen van de jaarlijkse groeianalyse 2016 (investeringen
aanzwengelen, structurele hervormingen doorvoeren, verantwoord begrotingsbeleid
voeren dat eerlijk is en in staat is de aangekondigde politieke verplichtingen na te
komen); is in dit verband verheugd over het voorstel van de Commissie om EUmiddelen te gebruiken voor technische bijstand in het kader van ondersteuning bij
structurele hervormingen;

41.

is van mening dat de begroting van de EU verlichting kan helpen bieden voor nationale
begrotingen en de inspanningen met het oog op begrotingsconsolidatie kan helpen
ondersteunen door de beschikbaarstelling van eigen middelen en door een
rationalisering van de uitgaven; is ervan overtuigd dat een grootschaliger beheer van
overheidsfinanciën op het niveau van de EU het mogelijk zou maken om
schaalvoordelen te verwezenlijken en dus geld te besparen, bijvoorbeeld op diplomatiek
en militair terrein, zonder evenwel het beginsel van gedeeld beheer, met name voor de
structuurfondsen, ter discussie te stellen;

42.

herinnert eraan dat een tekort op de begroting van de EU onwettig is; stelt vast dat de
lidstaten de EU-begroting tot een sluitpost voor hun nationale begrotingen maken;

43.

onderstreept dat een grotere integratie in de eurozone noodzakelijk is om te komen tot
voltooiing van de economische en monetaire unie (EMU), en dat de begrotingsunie
onmisbaar is voor de goede werking van de euro;

44.

dringt er met betrekking tot de positie van het Parlement ten opzichte van de eurozone
en haar begrotingscapaciteit op aan rekening te houden met de conclusies van het
initiatiefverslag over de begrotingscapaciteit voor de eurozone, dat in de loop van 2016
zal worden opgesteld;

45.

verzoekt de Commissie om verder te gaan met de herziening van het meerjarig
financieel kader zoals overeengekomen in juni 2013 in het kader van het politiek
akkoord tussen het Parlement, de Commissie en de Raad; onderstreept dat de
ontoereikendheid van het huidig meerjarig financieel kader is gebleken uit de financiële
en humanitaire crises die de Europese Unie tussen 2009 en 2014 hebben getroffen;
onderstreept bovendien dat het noodzakelijk is om over te gaan tot een grondige
hervorming van de financiële programmering van de EU die de doelstellingen, de
financiering en de duur van de beschikbare instrumenten samen in aanmerking neemt;

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
46.

benadrukt dat het, om de hervorming van de afvalwetgeving en het actieplan voor een
circulaire economie ertoe te laten bijdragen de Europese economie om te zetten naar een
circulair model, noodzakelijk is om de desbetreffende aanbevelingen op te nemen in het
proces van het Europees semester teneinde het concurrentievermogen te vergroten,
banen te scheppen en duurzame groei te genereren; beveelt aan de beginselen van de
circulaire economie op te nemen in de landenspecifieke aanbevelingen;

47.

benadrukt nogmaals het belang van een fiscaal kader waarin de ontwikkeling van
duurzaam beleid wordt beloond en dat uitgaat van het beginsel "de vervuiler betaalt",
zodat de juiste signalen worden afgegeven voor investeringen in hulpbronnenefficiëntie,
de modernisering van productieprocessen en de vervaardiging van beter recycleerbare

en duurzame producten; pleit andermaal voor de geleidelijke afschaffing van subsidies
die schadelijk zijn voor het milieu en voor een verschuiving van de belasting op arbeid
naar een belasting op milieuvervuiling;
48.

acht het belangrijk om in het kader van het Europees semester de functionering en
duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels te evalueren en is er voorstander van een op
de resultaten daarvan gebaseerde benadering te volgen en nadruk te leggen op
ziektepreventie en gezondheidsbevordering; dringt er bij de Commissie op aan
instrumenten te ontwikkelen om, in samenwerking met alle belanghebbenden,
gezondheidsresultaten te monitoren, de toegang tot kwalitatief hoogstaande
gezondheidszorg te meten en transparantie van de kosten van medisch onderzoek te
bevorderen, teneinde de sociale divergentie en ongelijkheid binnen en tussen de
lidstaten op het gebied van gezondheidszorg te verminderen; dringt er bij de Commissie
op aan om in de landenspecifieke aanbevelingen rekening te houden met de
langetermijngevolgen op het gebied van gezondheid en overheidsfinanciën van
maatregelen die zijn gericht op preventieprogramma's;

49.

benadrukt het belang van duurzaamheid in de zorgsector, die met 8 % van de Europese
beroepsbevolking en 10 % van het bbp in de EU een belangrijke rol in de economie als
geheel vervult, en wijst eveneens op het belang van gelijke toegang tot
gezondheidsdiensten voor alle burgers, omdat gezondheid een essentiële factor vormt
voor de stabiliteit, duurzaamheid en de verdere ontwikkeling van de lidstaten en hun
economie;

Regionaal beleid
50.

wijst op het belang van EU-investeringen voor de minder ontwikkelde regio's en
benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat die verdere investeringen kunnen
aantrekken en zo de economische, sociale en territoriale samenhang versterken;

51.

wijst op de banden tussen de doelstellingen van het Europees semester en de
programmering van de ESI-fondsen 2014-2020, die tot uiting komen in de
partnerschapsovereenkomsten; is derhalve van mening dat de instrumenten van het
cohesiebeleid ingevolge de hervorming 2014-2020 een uiterst belangrijke rol kunnen
spelen bij de ondersteuning van de uitvoering van de relevante landenspecifieke
aanbevelingen en zo de structurele hervormingen ondersteunen en bijdragen aan de
verwezenlijking van de strategische doelen van de EU en de doeltreffende uitvoering
van de partnerschapsovereenkomsten; benadrukt evenwel dat de programma's en
doelstellingen in het kader van de ESI-fondsen een meerjarig en langetermijnkarakter
hebben, wat botst met de jaarcyclus van het Europees semester, en wijst op de noodzaak
van coördinatie tussen de prioriteiten van de Unie en nationale, regionale en lokale
behoeften;
o
o

52.

o

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie,
de regeringen van de lidstaten, de nationale parlementen en de Europese Centrale Bank.

