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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de Commissie 
economische en monetaire zaken als de verantwoordelijke commissie:

– de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. vermelding van het verslag-Monti1 en van de resolutie van het Parlement 
'Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers'2,

2. overwegende dat duurzame economische groei een conditio sine qua non is voor 
economische en sociale stabiliteit,

3. overwegende dat verbetering van het economisch toezicht en bestuur alleen mogelijk is 
indien we beschikken over nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare statistieken van de 
relevante economische beleidsmaatregelen en -situaties van de betrokken lidstaten,

4. overwegende dat de samenhang tussen publieke investeringen op de korte, middellange en 
lange termijn moet worden verbeterd en dat die investeringen, met name in infrastructuur, 
doeltreffend moeten worden gebruikt en gericht moeten zijn op het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie, in het bijzonder op de gebieden onderzoek en 
ontwikkeling, en innovatie en onderwijs, teneinde het concurrentiemogen en de 
productiviteit te vergroten, banen te creëren en de interne markt te versterken,

– de volgende aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:

5. aanvulling van het bestaande stabiliteits- en groeipact (SGP), met inbegrip van een 
nieuw bestuursysteem, met een afzonderlijk 'groei- en werkgelegenheidspact' dat is 
gebaseerd op echte economische doelstellingen, waaronder op het gebied van 
werkgelegenheid en investeringen, teneinde het creëren van nieuwe banen net zo 
belangrijk te maken als het onder controle houden van de overheidstekorten, en met 
name ook in de vorm van een wettelijk instrument op basis van artikel 121 VWEU,

6. vaststelling van een verbeterd kader voor analytisch toezicht (met inbegrip van een 
scorebord met specifieke 'trigger values' voor vroegtijdige waarschuwing) met passende 
methodologische instrumenten en transparantie met het oog op doeltreffend multilateraal 
toezicht gebaseerd op belangrijke economische indicatoren (reëel en nominaal) die de 
concurrentievermogensituaties kunnen beïnvloeden, waaronder, maar niet uitsluitend, het 
groeipercentage, samenstelling van het nationaal bbp, de netto arbeidsdeelname, reële 
wisselkoersontwikkeingen, arbeidskostenontwikkelingen, lopende rekenings-en 
betalingsbalansontwikkelingen, kredietgroei, kapitaalvorming en -inflows, 
productiviteitsontwikkelingen, en activamarktenontwikkelingen (inclusief particuliere 
schulden en onroerendgoedmarkten), investeringen in O&O uitgedrukt in een percentage 
van het bbp, reductie van broeikasgasemissies, slagingspercentage in het tertiair en 
secundair onderwijs, en armoedebestrijding,

                                               
1

"Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt – ten dienste van de Europese economie en samenleving" –
Rapport ter attentie van de voorzitter van de Europese Commissie door professor Mario Monti, 9 mei 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. vaststelling van gemeenschappelijke regels voor actiever gebruik van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid als een sleutelinstrument voor economisch 
advies, toezicht en landenspecifieke aanbevelingen in overeenstemming met de Europa 
2020-strategie, speciaal gericht op groei, structurele hervormingen, productiviteit en 
concurrentievermogen, met inachtneming van de overeenkomsten en verschillen tussen de 
lidstaten, met als doel vergroting van de relatieve concurrentievoordelen van lidstaten,

8. vaststelling van een "Uniesemester" voor de geïntegreerde richtsnoeren op nationaal en 
Unieniveau, dat ruimte creëert voor een breed debat over financiële kwesties en over de 
economische situatie van de EU, hetgeen alle betrokken partijen in de gelegenheid zal 
stellen tijdig een daadwerkelijk inhoudelijke bijdrage te leveren,

9. de volgende aanbeveling achterwege te laten: start van de procedure bij buitensporige 
tekorten/procedure voor toezicht bij buitensporige tekorten op basis van de bruto 
schuldniveaus. de procedure bij buitensporige tekorten/procedure voor toezicht bij 
buitensporige tekorten, inclusief regelmatige gedetailleerde verslagen betreffende de 
schulddynamiek en schuldontwikkeling, start voor alle lidstaten waarin het niveau van de 
staatsschuld hoger is dan de drempel van 60% en niet snel genoeg kleiner wordt; de 
procedure bij buitensporige tekorten staat op 'pauze' zo lang als de lidstaat aan de 
middellangetermijnbelastingsdoelstelling voldoet en wordt ingetrokken wanneer het 
schuldniveau onder de 60% komt,

10. ontwikkeling en vaststelling door de Commissie van vantevoren in te vullen en pro-
actieve stimulansen voor het faciliteren van vroegtijdige waarschuwingsstappen, en 
progressieve toepassing ervan,

11. doorvoering van de nodige wijzigingen in het interne besluitvormingsproces van de 
Commissie, teneinde een doeltreffende en snelle implementatie van de preventieve 
sancties te waarborgen,

12. vaststelling van een eurozonespecifiek kader voor versterkt toezicht dat zich in het 
bijzonder richt op buitensporige macro-economische verschillen, 
prijsconcurrentievermogen, reële wisselkoersen, kredietgroei en lopende 
rekeningontwikkelingen in de betrokken lidstaten, investeringen in O&O uitgedrukt in 
een percentage van het bbp, reductie van broeikasgasemissies, slagingspercentage in 
het tertiair en secundair onderwijs, en armoedebestrijding,

13. de volgende aanbeveling achterwege te laten: versterking van het secretariaat en het 
kabinet van de voorzitter van de eurogroep,

14. vaststelling van een programma voor het beperken van schade en het waarborgen van 
financieel herstel in extreme omstandigheden met een verwacht hoog risico,

15. oprichting op korte termijn van een Europees schuldenagentschap door middel van het 
in een gemeenschappelijk systeem met wederzijdse garanties bijeenbrengen van de 
staatsschulden van de lidstaten, dat een nieuwe schuld zou uitgeven met één enkele 
rentevoet, waarmee de kans op speculatieve aanvallen zoals in het geval van 
Griekenland wordt verkleind.  Dit agentschap zou ook zogenaamde Euro-obligaties 
kunnen uitgeven voor het financieren van specifieke Europese investeringsprojecten, 
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idealiter via de EU-begroting,

16. versterking van het cohesiebeleid van de Unie in nauwe samenwerking met de Europese 
Investeringsbank (EIB) om de structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere economische en perifere regio's te vergroten,

17. versterking van de interne markt door het bevorderen van e-handel en 
grensoverschrijdende handel, het vereenvoudigen van on line betalingsprocedures en 
het harmoniseren van fiscale instrumenten als een manier voor het vergroten van het 
vertrouwen van de consumenten in de Europese economie,

18. voortzetting van de inspanningen op het gebied van de belastingharmonisatie op het 
niveau van de EU.


