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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de 
prioriteiten voor 2012
(2012/2150(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 
artikel 136 juncto artikel 121, lid 2 daarvan,

– 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 
onevenwichtigheden5,

– 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 
eurogebied6,

– gezien Bijlage I bij de conclusies van de Europese Raad van 24-25 maart 2011 met als 
titel "Euro Plus-pact: een betere coördinatie van het economische beleid met het oog op 
meer concurrentiekracht en convergentie"7,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2011 over de jaarlijkse 
groeianalyse 2012 (COM(2011)0815),

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2012 over de bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 
                                               
1 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 12.
2 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41.
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 8.
4 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 33.
5 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25.
6 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/120296.pdf.
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20121,

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad inzake de uitvoering van de 
globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt 
hebben (COM(2012)0301),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Oostenrijk en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Oostenrijk voor de periode 2011-2016 (COM(2012)0306),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van België en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van België voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0314),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Bulgarije en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Bulgarije voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0302),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Cyprus en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Cyprus voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0308),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Tsjechië en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Tsjechië voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0303),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Denemarken en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Denemarken voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0304),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Estland en met een advies van de Raad over het 
bijgewerkte stabiliteitsprogramma van Estland voor de periode 2012-2015 
(COM(2012)0311),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Finland en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Finland voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0312),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Frankrijk en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Frankrijk voor de periode 2012-2016 (COM(2012)0313),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Duitsland en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Duitsland voor de periode 2012-2016 (COM(2012)0305),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
                                               
1Aangenomen teksten P7_TA(2012)0048. 
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hervormingsprogramma 2012 van Griekenland (COM(2012)0307),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Hongarije en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Hongarije voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0317),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Ierland en met een advies van de Raad over het 
bijgewerkte stabiliteitsprogramma van Ierland voor de periode 2012-2015 
(COM(2012)0316), 

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Italië en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Italië voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0318),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Letland en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Letland voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0320),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Litouwen en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Litouwen voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0319),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Luxemburg en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Luxemburg voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0315),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Malta en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Malta voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0321),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Nederland en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0322),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Polen en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Polen voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0323),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Portugal en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Portugal voor de periode 2012-2016 (COM(2012)0324),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Roemenië en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Roemenië voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0325),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Slowakije en met een advies van de Raad over het 
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stabiliteitsprogramma van Slowakije voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0326),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Slovenië en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Slovenië voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0327),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Spanje en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma van Spanje voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0310),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van Zweden en met een advies van de Raad over het 
convergentieprogramma van Zweden voor de periode 2012-2015 (COM(2012)0328),

– gezien de aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale 
hervormingsprogramma 2012 van het Verenigd Koninkrijk en met een advies van de Raad 
over het convergentieprogramma van het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2012-2017 
(COM(2012)0309),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie 
constitutionele zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-
0000/2012),

A. overwegende dat de economische, sociale, financiële en overheidsschuldencrises nog niet 
zijn verminderd;

B. overwegende dat het Europees semester is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1175/2011 
van 16 november 2011 (het verslag-Wortmann-Kool);

1. verheugt zich over de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie voor het 
eurogebied; verwacht dat deze aanbevelingen de basis zullen vormen voor de 
aanbevelingen van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad;

2. herinnert eraan dat het Europees semester een coördinatie ex ante in de context van het 
eurogebied mogelijk maakt, zowel via het indienen van ontwerpbegrotingsplannen als via 
het bespreken van belangrijke voorgenomen economische beleidshervormingen, teneinde 
rekening te houden met de overloopeffecten van nationale maatregelen op andere landen 
of op het eurogebied als geheel en deze terug te dringen;

3. is ervan overtuigd dat de voorgestelde maatregelen bevorderlijk zijn voor duurzame 
overheidsfinanciën, een toename van de concurrentiekracht, sterkere groei en een 
verhoging van de werkgelegenheid;

4. wijst erop dat de Commissie erop aandringt om groeibevorderende structurele 
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hervormingen voor Europa door te voeren teneinde de crisis aan te pakken en Europa's 
vooraanstaande plaats in de wereldeconomie terug te krijgen; steunt de inspanningen van 
de Commissie om de macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied te 
corrigeren;

5. merkt op dat de structurele hervormingen zijn toegespitst op een klein aantal gebieden, 
zoals de arbeidsmarkten, het belastingssysteem, de hervorming van het bankwezen, de 
opheffing van ongerechtvaardigde beperkingen inzake gereglementeerde sectoren en 
beroepen, de liberalisering van bepaalde industrietakken, de verhoging van de efficiëntie 
en kwaliteit van overheidsuitgaven, het voorkomen van onnodige bestuursniveaus, de 
bestrijding van belastingontduiking en de hervorming van de hypotheek- en 
onroerendgoedmarkt; 

6. dringt er bij de Commissie op aan explicieter te zijn in haar aanbevelingen en verder
toezicht te houden op de in het verleden gedane aanbevelingen, met inbegrip van een meer 
gedetailleerde verklaring voor en beoordeling van die gevallen waarin, naar de mening 
van de Commissie, een land de aanbevelingen maar deels heeft opgevolgd;

7. moedigt de lidstaten aan de regels van het stabiliteits- en groeipact, die gewijzigd zijn 
door het "six-pack", nauwgezet te volgen, om hun overheidsfinanciën meer veerkracht te 
geven, ervoor te zorgen dat de Europese economie duurzamer wordt en de druk vanuit de 
banksector te doen afnemen; verwacht dat de Commissie en de Raad streng toezien op de 
naleving van deze regels; is een warm voorstander van een versterking van de 
begrotingsdiscipline en begrotingsinstellingen, zowel op nationaal als op subnationaal 
niveau, en vindt dat overheidsuitgaven meer gericht moeten worden op 
langetermijninvesteringen, die duurzame groei zouden bevorderen; 

8. verheugt zich erover dat de procedures bij buitensporige tekorten voor enkele lidstaten 
zijn beëindigd; hoopt dat in de nabije toekomst meer zulke procedures kunnen worden 
stopgezet;

9. stelt het op prijs dat een groeiend aantal van de 25 lidstaten die het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie hebben 
ondertekend, het ook heeft geratificeerd; roept alle andere lidstaten op het verdrag zo 
spoedig mogelijk te ratificeren; juicht het positieve resultaat van het Iers referendum over 
dit verdrag toe;

10. roept alle betrokken partijen op spoedig tot een vergelijk te komen over het "two-pack" 
om de huidige wetgeving die volgens de medebeslissingsprocedure werd aangenomen, 
aan te vullen; roept alle partijen op de conclusies van de Raad niet af te zwakken korte tijd 
nadat ze werden aangenomen;

11. is zeer tevreden over de economische dialoog die tot nu toe gevoerd werd tussen het 
Europees Parlement en nationale vertegenwoordigers en wil zulke dialogen blijven 
houden;

12. benadrukt de noodzaak om de werkmethodes van de Eurogroep te versterken;

13. herhaalt zijn oproep om actie te ondernemen teneinde de stabiliteit van het financieel 
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stelsel in het eurogebied te verbeteren;

14. brengt in herinnering dat de aanbevelingen van de Commissie een bijdrage zijn tot de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en dat deze procedure geen 
wetgevingsprocedure is;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad en de 
regeringen van de lidstaten, alsmede aan de ECB.


