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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. betreurt dat de Commissie geen nieuwe voorstellen heeft gedaan voor een democratischer 
proces van het Europees semester, wat absoluut noodzakelijk blijft en een topprioriteit 
moet zijn; neemt kennis van de mededeling van de Commissie met als titel "Blauwdruk 
voor een hechte economische en monetaire unie - Aanzet tot een Europees debat"; 
herhaalt zijn oproep voor een passend stelsel van wederzijdse controle ("checks and 
balances") via een grotere participatie van zowel het Europees Parlement als de nationale 
parlementen en meer onderlinge coördinatie in alle stadia van het Europees semester (op 
grond van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de 
economische en monetaire unie) om de huidige zeer formele uitoefening van het Europees 
semester om te vormen tot echte samenwerking op economisch en begrotingsgebied;

2. betreurt dat de Commissie in haar mededeling met als titel "Jaarlijkse groeianalyse 2013" 
(COM(2012)0750) niet naar behoren verwijst naar de rol van de EU-begroting in het 
proces van het Europees semester; betreurt met name dat de Commissie wel 
hoofdprioriteiten voorstelt maar nalaat feitelijke en concrete gegevens te verstrekken over 
hoe de EU-begroting daadwerkelijk een stimulerende, katalyserende, synergetische en 
aanvullende rol kan vervullen voor lokale, regionale en nationale beleidsvormen en 
investeringen om deze prioriteiten uit te voeren;

3. herinnert in dit verband aan het feit dat een van de interparlementaire bijeenkomsten in het 
kader van de "Europese parlementaire week betreffende het Europees semester voor 
economische beleidscoördinatie" gewijd zal zijn aan "de rol van de EU-begroting ter 
ondersteuning van de lidstaten om hun economische doelstellingen te verwezenlijken die 
in het kader van het Europees semester zijn vastgesteld: het voorbeeld van innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling"; verzoekt de Commissie de leden van het Europees Parlement 
en van de nationale parlementen een aantal concrete en feitelijke voorbeelden te 
verstrekken om dit debat te voeden;

4. is ervan overtuigd dat financiering op EU-niveau besparingen voor de begroting van alle 
lidstaten kan opleveren en dat daar de nadruk op moet worden gelegd; is van mening dat 
de EU-begroting een cruciale rol vervult om groei te bevorderen, meer banen te creëren en 
de macro-economische onevenwichten in de Unie met succes terug te dringen, en in 
wezen ook om de EU 2020-doelstellingen te verwezenlijken; betreurt eens te meer dat de 
Commissie nalaat deze kwestie in haar mededeling over de jaarlijkse groeianalyse te 
behandelen;

5. veroordeelt ten zeerste het standpunt dat de Raad eens te meer heeft ingenomen in het 
kader van de onderhandelingen over de begroting 2013, namelijk het niveau van de 
betalingskredieten die in de EU-begroting beschikbaar zijn kunstmatig proberen te 
verlagen; benadrukt dat het standpunt van de ministers van begroting de 
geloofwaardigheid van de Europese begrotingsautoriteit aantast door de uitvoering van het 
Pact voor groei en banen dat door de Europese Raad van juni 2012 is goedgekeurd in het 
gedrang te brengen; dringt er eens te meer bij de Raad op aan met het Parlement en de 
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Commissie een gemeenschappelijke methode af te spreken om de reële betalingsbehoeften 
te beoordelen en zo het Pact voor groei en banen uit te voeren; benadrukt dat de situatie
uitermate urgent is, met name voor programma's die de kern van het Pact voor groei en 
banen vormen en onder rubriek 1A en 1B vallen (concurrentiekracht voor groei en 
werkgelegenheid / cohesie voor groei en werkgelegenheid) alsook voor 
plattelandsontwikkeling;

6. verzoekt de Commissie geactualiseerde informatie te verstrekken over de huidige 
inspanningen van de lidstaten om het gebruik van de structuur- en cohesiefondsen van de 
EU te herprogrammeren en te versnellen ten einde groei en sociale samenhang te 
ondersteunen, met name voor kmo's, en de jongerenwerkloosheid te bestrijden;

7. verzoekt de lidstaten ten volle gebruik te maken van de bijkomende 
financieringsmogelijkheden waarin de Europese Investeringsbank voorziet alsook van het 
nieuwe instrument inzake projectobligaties; verzoekt de Commissie geactualiseerde 
informatie te verstrekken over de vorderingen die op dit vlak zijn geboekt sinds de 
goedkeuring van het Pact voor groei en banen;

8. erkent de beoordeling van de Commissie dat de gezamenlijke schulden van overheids- en 
particuliere actoren de ruimte voor nieuwe activiteiten en investeringen in de lidstaten 
beperken; verzoekt de lidstaten niettemin om hun bni-bijdrage aan de EU-begroting niet 
als een aanpassingsvariabele in hun consolidatie-inspanningen te beschouwen en er 
evenmin naar te streven om – in tegenstelling tot de politieke toezeggingen die zij op het 
hoogste niveau hebben gedaan – de omvang van de groeibevorderende uitgaven uit de 
EU-begroting kunstmatig te verlagen; is zich evenwel ten volle bewust van de 
economische spanning tussen de noodzaak van consolidering van de overheidsfinanciën 
op korte termijn en een potentiële verhoging van de op het bni gebaseerde bijdrage van 
sommige lidstaten als gevolg van een verhoging van het betalingsniveau in de EU-
begroting; herhaalt daarom zijn luide roep om hervorming van de financieringsregeling 
voor de EU-begroting – waarover in de onderhandelingen over het MFK voor de periode 
2014-2020 een akkoord moet worden bereikt – door het aandeel van de op het bni 
gebaseerde bijdragen van de lidstaten in de EU-begroting tegen 2020 terug te brengen tot 
40% en daarmee een bijdrage te leveren aan hun consolidatie-inspanningen1;

9. verzoekt de Europese Raad met klem overeenstemming te bereiken over een ambitieus 
meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 dat de EU in staat zal stellen de 
groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen in geheel Europa te herstellen en 
zo de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken, zoals benadrukt in zijn resolutie van 
23 oktober 20122;

10. herinnert eraan dat de Europese begroting hoofdzakelijk een investeringsbegroting is, 
waarbij 94% van het totale bedrag opnieuw in de lidstaten wordt geïnvesteerd;

11. is van mening dat bijkomende sancties bovenop deze die momenteel in het kader van de 
regelgeving over het "two-pack" worden besproken, met name de invoering van "macro-
economische voorwaarden" voor het gebruik van structuur-, cohesie-, 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0245.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0360.
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plattelandsontwikkelings-, visserij- en maritieme fondsen van de EU, de problemen van 
lidstaten die nu reeds met macro-economische problemen kampen alleen maar kunnen 
verergeren; herhaalt dat macro-economische voorwaarden niet aanvaardbaar zijn.
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