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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de 
prioriteiten voor 2013

(2013/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2012 over het Europees Semester voor economische 
beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 20121,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 14 en 15 maart 2013,

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

– 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 beleid,

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

– 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 eurogebied,

– 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 tekorten,

– 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 
onevenwichtigheden,

– 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 
eurogebied,

– 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 eurozone, 

– gezien Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 
21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0408.
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lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2012 met als titel "Jaarlijkse 
groeianalyse 2013" (COM(2012)0750),

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2013 over de bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 
20131,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 maart 2013 aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economische en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's met als titel "Het EU-scorebord voor justitie: Een instrument ter 
bevordering van een doeltreffende justitie en groei" (COM(2013)0160),

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 mei 2013 die is gevoegd bij de 
landenspecifieke ontwerpaanbevelingen voor 2013, met als titel "Europees semester 2013: 
landenspecifieke aanbevelingen: Europa uit de crisis tillen" (COM(2013)0350),

– gezien het voorstel van de Commissie van 29 mei 2013 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(2013)0379), alsmede de voorstellen van de 
Commissie van 29 mei 2013 voor aanbevelingen van de Raad voor afzonderlijke lidstaten 
van de Europese Unie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A7-0000/2013),

A. overwegende dat de economische, sociale, financiële en staatsschuldencrises nog niet 
achter de rug zijn en dat de doelstelling van een meer evenwichtige en geïntegreerde 
Economische en Monetaire Unie (EMU) een vooralsnog onverwezenlijkte ambitie is;

B. overwegende dat de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie een aantal nuttige 
inzichten bevatten, maar over de gehele linie niet overtuigen in de zin van het evenwicht 
van de beleidsvoorschriften tussen de diverse beleidsterreinen;

C. overwegende dat er op tal van vlakken dringende maatregelen vereist zijn, onder andere 
ten aanzien van het herstel van leningen aan de reële economie en kmo's, de bestrijding 
van belastingfraude en agressieve belastingplanning, en de zoektocht naar doeltreffende 
Europese oplossingen voor de werkloosheid en in dat opzicht ook een forse versterking 
van de sociale dimensie van de EMU;

D. overwegende dat de democratische legitimiteit van economisch bestuur in het Europees 
semester vereist dat de parlementaire voorrechten op Europees en nationaal niveau, 
afgezet tegen de trend van een toenemende ontparlementarisering en 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0053.
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intergouvernementele cultuur van economische beleidsvoering op EU-niveau, op 
waarachtige en toegewijde wijze worden gerespecteerd;

E. overwegende dat de landenspecifieke aanbevelingen, gelet op het feit dat de nieuwe 
bepalingen die zijn geïntroduceerd op grond van de zogeheten "twopack" reeds in werking 
zijn getreden, aan belang hebben gewonnen nu de nationale hervormingsprogramma's en 
stabiliteitsprogramma's daarmee in overeenstemming moeten zijn; 

F. overwegende dat, ook al worden de aanbevelingen in het geval van lidstaten die een 
financieel bijstandsprogramma genieten zeer strikt gehandhaafd, de mate van naleving 
door de overige lidstaten van eerdere landenspecifieke aanbevelingen uitermate laag is;

G. overwegende dat het "twopack" voorziet in een duidelijke communautaire methode met 
betrekking tot lidstaten die deel uitmaken van de eurozone en die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden met betrekking tot hun financiële stabiliteit;

1. is verheugd over de erkenning van de Commissie dat "beleid niet alleen goed doordacht 
moet zijn, maar ook op politieke en sociale steun moet kunnen rekenen om succesvol te 
zijn," en dat Europa behalve budgettaire consolidatie behoefte heeft aan reële groei en 
specifieke en dringende maatregelen om de onacceptabel hoge werkloosheid te bestrijden;

2. is verheugd over de erkenning van de Commissie dat "tekortlanden" hun 
concurrentiekracht moeten versterken en "overschotlanden" de structurele belemmeringen 
voor de groei van hun binnenlandse vraag uit de weg moeten ruimen, en dat dit vraagt om 
een grondige herziening van het heersende beleidsstandpunt; 

3. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan een standaardbenadering voor de 
landenspecifieke aanbevelingen te vermijden en er daarentegen voor te zorgen dat de 
aanbevelingen worden toegespitst op de specifieke nationale eigenschappen en behoeften 
van de desbetreffende lidstaten; 

4. verwelkomt het feit dat de aanbevelingen van de Commissie niet alleen gericht zijn op de 
lidstaten, maar ook op de eurozone als geheel; betreurt echter dat er bij de aanbevelingen 
aan de lidstaten onvoldoende rekening is gehouden met de sterke onderlinge 
afhankelijkheid tussen de EU-economieën, met name binnen het eurogebied, dan wel met 
de informatie die is vervat in het waarschuwingsmechanismeverslag;

5. vraagt om diepgaander onderzoek naar de redenen achter de enorme toename van de 
interne verschillen in concurrentievermogen en economische prestaties tussen de lidstaten, 
zoals die het gevolg zijn geweest van de werking van de enkele munteenheid, en met 
name het asymmetrische effect van de gemeenschappelijke beleidsmaatregelen;

6. vraagt om een prudente beoordeling van de groeiprognoses van "traag herstel", aangezien 
eerdere prognoses van de Commissie achteraf naar beneden moesten worden bijgesteld, 
en beveelt aan nader te kijken naar de duurzaamheid van de voorgestelde verbeteringen in 
de handelsbalans, de lopende rekening en de overheidstekorten;

7. is verheugd over de erkenning van de Commissie dat het Europese concurrentievermogen 
niet uitsluitend op het vlak van de kosten zal en kan concurreren, en dat het van essentieel 
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belang is om de productiviteit, de investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie en 
hulpbronnenefficiëntie naar een hoger peil te tillen, conform de Europa 2020-
doelstellingen; betreurt derhalve het gebrek aan vordering ten aanzien van de 
Europa 2020-doelstellingen; dringt erop aan dat voornoemde constatering op juiste wijze 
haar beslag krijgt in de landenspecifieke aanbevelingen voor de "tekortlanden", aangezien 
dit de lidstaten zijn die het dringendst behoefte hebben aan een impuls van het 
concurrentievermogen; 

8. betreurt het gebrek aan uitvoering van het "Pact voor groei en banen" ter waarde van 
120 miljard EUR, zoals overeengekomen in juni 2012, alsmede van het in november 2012 
gestarte initiatief inzake projectobligaties en van de aanvullende investering door de EIB 
ter waarde van 180 miljard EUR (na de uitbreiding van de kapitaalinbreng van het EIB 
met 10 miljard EUR, zoals goedgekeurd op 8 januari 2013); roept de Raad en de 
Commissie op met spoed de belemmeringen voor de volledige verwezenlijking van deze 
initiatieven te onderzoeken en uit de weg te ruimen;

9. roept de Commissie op met spoed een wetgevingsvoorstel in te dienen over nieuwe 
financiële stimuleringsmaatregelen ter ondersteuning van de lidstaten bij de uitvoering 
van structurele hervormingen, met inbegrip van een instrument voor convergentie en 
concurrentievermogen (ICC) op basis van de communautaire methode als eerste stap op 
weg naar Europese begrotingscapaciteit; 

10. roept de Commissie op om in het toepassingsgebied van een ICC ook financiële steun aan
structurele hervormingen op te nemen in domeinen die de economische dynamiek en 
doelmatigheid in de weg zitten, zoals de hervormingen van de nationale rechtsstelsels, die 
technisch worden ondersteund door het EU-scorebord voor justitie;

11. verwelkomt het gebruik door de Commissie van de bewegingsruimte die wordt geboden 
door het herziene stabiliteits- en groeipact, om de uiterste data voor de correctie van 
buitensporige tekorten in zeven procedures te verlengen; vraagt de Commissie en de Raad 
ervoor te zorgen dat de inhoud en de kalender van het begrotingsaanpassingstraject 
worden aangepast aan de specifieke situatie van elk land, en daarnaast, met name in de 
"tekortlanden", de voornoemde bewegingsruimte en het volledige gebruik van 
structuurfondsen omvatten, evenals deugdelijke en duurzame structurele hervormingen en 
de vaststelling van investeringen (namelijk in de landenspecifieke aanbevelingen) die 
essentieel zijn om het concurrentievermogen een impuls te geven; roept de Commissie op 
met spoed te verhelderen op welke wijze niet-terugkerende 
overheidsinvesteringsprogramma's met een aantoonbaar effect op de duurzaamheid van de 
overheidsfinanciën, onder bepaalde voorwaarden een plaats moeten krijgen;

12. verwelkomt de verklaring van de Commissie dat voor de "overschotlanden" een 
belangrijke rol is weggelegd bij het overwinnen van de crisis, niet alleen in de zin van 
vermindering van de belastingen en socialezekerheidsbijdragen, maar ook in die van de 
loonsontwikkeling teneinde een duurzame binnenlandse vraag te stimuleren en nieuwe 
investeringsmogelijkheden in de hand te werken; benadrukt het belang van de positieve 
overloopeffecten die deze acties hebben in de gehele EU;

13. vraagt de Commissie met klem een echt Europees industrieel beleid en een samenhangend 
Europees beleid inzake buitenlandse handel op te zetten op basis van wederkerigheid en 
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gedeelde minimumnormen, in het bijzonder ten aanzien van sociale en 
milieuaangelegenheden; gelooft dat Europa alleen door intelligent beheer van het raakvlak 
met "globalisering" economische en banengroei kan garanderen, en dat diverse lidstaten 
daartoe volgens de aanbevelingen hun bestedingen gaandeweg moeten bijsturen en 
verleggen van sectoren met niet-verhandelbare goederen naar sectoren met verhandelbare 
goederen;

14. uit zijn waardering over de erkenning van de Commissie dat er meer aandacht moet gaan 
naar de herverdelingseffecten van hervormingen en roept de Commissie op om een 
grondige voorafgaande beoordeling te maken van de sociale effecten van alle nieuw 
aanbevolen hervormingen en om alle noodzakelijke conclusies te trekken uit eerdere 
aanbevelingen, met inbegrip van diegene die aan de lidstaten zijn gedaan in het kader van 
financiële ondersteuningsprogramma's;

15. roept de Commissie op wetgevingsvoorstellen in te dienen om de EMU te voltooien aan 
de hand van een sociale pijler, aangezien de nationale automatische stabilisatoren 
geblokkeerd zijn in de lidstaten waar zij het hardst nodig zijn; benadrukt dat een sociaal 
scorebord nodig is als bouwsteen van deze pijler;

16. is het ermee eens dat het optreden van de ECB "een doorslaggevende rol [heeft] gespeeld 
bij de stabiliteit van de eurozone" en de speculatie met staatsschulden heeft beperkt; is 
echter van oordeel dat onvoldoende groei en de hoge (en nog altijd stijgende) openbare en 
particuliere schulden in veel lidstaten betekenen dat er inderdaad een zorgvuldig beheerd 
"schuldafbouwproces" vereist is; vraagt de Commissie derhalve snel haar "twopack"-
verplichtingen ten opzichte van het Parlement na te komen teneinde het onderzoek naar 
gedeeltelijke vervanging van nationale staatsschuldemissies door middel van 
gezamenlijke uitgiften in de vorm van een aflossingsfonds en euroschatkistpapier extra 
kracht bij te zetten;

17. beklemtoont dat de financiering van de reële economie, en van kmo's in het bijzonder, in 
de perifere lidstaten nog niet hersteld is; wijst erop dat de grote verschillen in toegang tot 
kredieten de trend van steeds grotere verschillen in de EU en met name de eurozone 
verder zullen stimuleren en de interne markt zullen kapotmaken als gevolg van oneerlijke 
concurrentievoorwaarden; wijst er verder op dat negatieve economische vooruitzichten 
dergelijke restrictieve kredietbeperkingen slechts ten dele rechtvaardigen; vraagt om een 
nauwlettender toezicht op de praktijken van de bankensector inzake de financiering van de 
reële economie, met name financieel levensvatbare kmo's; roept de Commissie op 
prioriteit te geven aan haar inspanningen ten behoeve van alternatieve 
financieringsbronnen voor kmo's, met name middels de structuurfondsen, de Europese 
Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds en overheidsbanken voor 
ontwikkelingsfinanciering; 

18. dringt er bij de Commissie op aan een wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van één afwikkelingsmechanisme (met inbegrip van één Europese 
autoriteit en één door de sector gefinancierd Europees fonds), dat essentieel is voor de 
voltooiing van de bankenunie; vraagt de Raad met klem om de onderhandelingen met het 
Parlement over de richtlijn inzake depositogarantiestelsels en over de herstel- en 
afwikkelingsrichtlijn voor banken (waarvan de onderhandelingen parallel moeten worden 
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verricht) snel af te ronden;

19. vraagt of directe herkapitalisatie van de bankensector door het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) beschikbaar kan komen zodra alle pijlers van de 
bankenunie – namelijk één gemeenschappelijk toezichtmechanisme (GTM) en de kaders 
voor depositogaranties en herstel en afwikkeling – zijn doorgevoerd; ondersteunt in het 
licht van de dringende noodzaak van één afwikkelingsfonds in aanvulling op het GTM, de 
directe vervroeging van het ESM om het afwikkelingsfonds van middelen te voorzien, met 
een terugbetalingsperiode door de sector; meent dat het ESM de EU-begroting moet 
versterken en moet worden beheerd op grond van de communautaire methode;

20. is ingenomen met het "Actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en 
belastingontduiking" van de Commissie, alsmede haar aanbeveling over "maatregelen om 
derde landen aan te moedigen minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken toe te 
passen" en haar aanbeveling "over agressieve belastingplanning" die zijn aangenomen op 
6 december 2012; benadrukt dat eerlijkheid en rechtvaardigheid ten aanzien van 
lastenverdeling een geheel nieuwe benadering van belastingfraude en -ontduiking 
vereisen; vraagt de Commissie om dringende maatregelen en de Raad om duidelijke 
ondersteuning van deze dossiers; 

21. roept de Raad op om de onderhandelingen over de belasting op financiële transacties af te 
ronden en dringend de convergentie van de fiscale stelsels binnen de EU op zijn agenda te 
zetten; 

22. vraagt om dringende toepassing van de "twopack", met als direct gevolg de omvorming 
van het ad-hocsysteem van trojka's naar een wettelijk gezonde structuur uit hoofde van het 
Europees recht, waarbij de minimumniveaus van democratische verantwoordingsplicht 
worden aangehouden;

23. benadrukt dat het Europees semester op geen enkele wijze de prerogatieven van het 
Parlement in gevaar mag brengen; dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor goede 
formele betrokkenheid van het Parlement bij alle stappen van het Europees semester, 
teneinde de legitimiteit van beslissingen die alle burgers treffen te vergroten; 

24. benadrukt de noodzaak om de democratische verantwoordingsplicht tegenover het 
Parlement te vergroten ten aanzien van belangrijke beleidsaspecten van de werking van de 
eurozone, zoals het ESM, de beslissingen van de Eurogroep en de monitoring en evaluatie 
van financiële ondersteuningsprogramma's;

25. vraagt de Commissie met klem om ervoor te zorgen dat de lidstaten hun nationale 
parlementen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld betrekken bij het 
proces van het Europees semester als geheel, en met name ten aanzien van de 
ontwikkeling van en het debat over de nationale hervormingsprogramma's; 

26. benadrukt het belang van de dialoog tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen met het oog op de verwezenlijking van een volledig operationeel Europees 
semester en het bereiken van voldoende democratische verantwoordingsplicht ten aanzien 
van alle betrokkenen; benadrukt het nut van de Europese parlementaire week over het 
Europees semester voor economische beleidscoördinatie (EPW 2013);
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27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad en de 
regeringen van de lidstaten, de Europese Commissie, de nationale parlementen, alsmede 
aan de ECB.


