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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:

A. overwegende dat de jaarlijkse groeianalyse die de Commissie op 28 november 2014 
gepresenteerd heeft, uit drie hoofdpijlers bestaat voor 2015 – een gecoördineerde 
stimulans van de particuliere investeringen, een hernieuwde verbintenis tot structurele 
hervormingen en maatregelen ten behoeve van budgettaire verantwoordelijkheid – en voor 
het eerst de nadruk legt op de bijdrage van de Europese begroting aan de verwezenlijking 
van deze pijlers;

B. overwegende dat met de vaststelling van de verordening betreffende de oprichting van het 
Europees Fonds voor strategische investeringen, de start van de operationele programma's 
in het kader van het Cohesiefonds, de overdracht van de in 2014 ongebruikte 
vastleggingskredieten uit de periode 2007-2013 naar 2015, 2016 en 2017, alsmede de 
verhoging van de voorfinanciering van het Europees initiatief voor de jeugd, het afgelopen 
semester veel financiële middelen zijn vrijgemaakt voor de in de jaarlijkse groeianalyse 
vastgestelde doelstellingen;

C. overwegende dat hiermee aangetoond wordt dat de Europese begroting van meerwaarde 
is, maar ook dat aan het Europees optreden grenzen gesteld zijn door een begroting die 
geen daadwerkelijk eigen middelen omvat, nog steeds uit minder dan 1 % van het bbp 
bestaat, en belemmerd wordt door een meerjaarlijks kader van 7 jaar;

1. is ingenomen met de presentatie van het verslag van de vijf voorzitters "De voltooiing van 
Europa's Economische en Monetaire Unie", maar betreurt de discrepantie tussen het 
overeengekomen tijdschema voor de uitvoering en de hevigheid van de Griekse crisis;

2. is verheugd over de getroffen maatregelen om het Europese semester te vereenvoudigen 
en te versterken: het opnieuw centraal stellen van de prioriteiten, minder documenten en 
meer tijd voor discussie daarover, meer ruimte voor de politieke aspecten en meer 
betrokkenheid van de nationale overheden;

3. is ingenomen met de voorstellen op het gebied van de versterking van de parlementaire 
controle, met name het voorstel om de organisatie van het Europees Parlement aan te 
passen aan de bijzondere aard van de gemeenschappelijke munt;

4. looft de oproep om de intergouvernementele instrumenten zoals het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur en het Europees stabiliteitsmechanisme, in het primaire 
Unierecht te integreren, hetgeen een einde maakt aan het gebrek aan democratische 
legitimiteit;

5. is verheugd over de mogelijkheden die zijn ontstaan om van gedachten te wisselen over 
een mechanisme voor begrotingsstabilisering in de eurozone, wat de contouren schetst van 
een Europese schatkist; wijst erop dat de publicatie van een witboek over dit onderwerp, 
die voor het voorjaar 2017 is aangekondigd, samenvalt met de tussentijdse herziening van 
het MFK; herinnert in dit verband aan zijn eis dat een dergelijke financiering of 
aanvullend instrument integrerend deel uitmaakt van het gebied waarover het Parlement 
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zijn begrotingscontrole uitstrekt en buiten de MFK-plafonds voor de periode 2014-2020 
gefinancierd dient te worden; wijst nogmaals op het belang dat het Parlement hecht aan de 
totstandkoming van een nieuw stelsel van eigen middelen, die moet leiden tot een 
daadwerkelijke hervorming van de financiering van de Unie zonder dat de belastingen 
voor de burgers verhoogd worden;

6. is ingenomen met de vaststelling van de verordening betreffende de oprichting van het 
Europees Fonds voor strategische investeringen en benadrukt de rol van het Parlement bij 
het tot een minimum beperken van de herschikking van de middelen van Horizon 2020 en 
de Connection Europe-faciliteit; 

7. is van oordeel dat het succes van dit investeringsplan van cruciaal belang is en zal dan ook 
nauwlettend toezien op zijn uitvoering, met name om deconsolidatie te voorkomen van de 
investeringsuitgaven alsook van de overheidsschulden.


