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Ontwerpresolutie

Overweging B

B. overwegende dat in de afgelopen tien jaren de economie van de EU een groei heeft 
laten zien die ver onder haar capaciteit ligt, met niet alleen een daling van de 
particuliere investeringen maar ook van de bruto overheidsinvesteringen die in de 
Eurozone van 4% van het BBP in de vroege jaren '70 zijn gedaald tot 2,4% , en 
overwegende dat onder andere  als gevolg van het uitblijven van structurele 
hervormingen en productieve investeringen in vele lidstaten, het groeitempo van het 
BBP in de Eurozone wederom bij de verwachtingen is achtergebleven,

Motivering

Per definitie wordt de groei van de economie hoofdzakelijk bepaald door toename van de 
productiviteit. Bijgevolg kunnen alleen efficiënte investeringen de groei stimuleren.
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Paragraaf 4

4. neemt er kennis van dat de wijze waarop in de Midden- en Oost-Europese landen 
economische veranderingen tot stand zijn gebracht in een aantal nieuwe lidstaten 
ernstige gevolgen heeft gehad voor de omvang van het  tekort en de schuldenlast; is 
van oordeel dat er meer ambitieuze fiscale én structurele hervormingen nodig zijn 
om meer stimulansen te bieden voor meer werkgelegenheid en voor investeringen in 
een hogere productiviteit;

Motivering

Structurele fiscale en andere hervormingen zijn nodig voor een stabiele basis qua inkomsten 
om legitieme cohesieuitgaven te kunnen financieren.

Or. en
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. staat achter het verlagen van de belastingtarieven, mits de belastingopbrengsten op 
peil worden gehouden door een betere inning; is van oordeel dat hoge 
belastingtarieven niet te rijmen vallen met de noodzaak van een grotere 
arbeidsparticipatie en het behoud van de concurrentiepositie op de internationale 
markten in het licht van de toenemende concurrentie van de lage-loonlanden;

Motivering

De autoriteiten zijn terecht bezorgd over de lagere opbrengst waartoe lagere tarieven kunnen 
leiden. Recente ervaring in andere landen die de tarieven hebben verlaagd, leert echter dat de 
daling van de belastinginkomsten nogal meevalt als er tegelijkertijd een consequent 
handhavingsbeleid wordt gevoerd zodat de belastingwetgeving beter wordt nageleefd.

Or. en
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Paragraaf 7

7. beklemtoont het belang van betere begrotingsstatistieken met nauwkeuriger en 
genormaliseerde definities, rekenmethodes en procedures, waarvoor er een handboek 
met methodologische richtlijnen moet komen, en is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om met voorstellen te komen voor minimumnormen voor de 
onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van nationale instituten voor de statistiek en 
een grotere bevoegdheid voor Eurostat om de door de lidstaten aangeleverde cijfers te 
coördineren, te controleren en ter plekke te verifiëren;

Motivering

Als er snel methodologische richtlijnen komen, dan zullen de nationale gegevens beter kunnen 
worden vergeleken en zal meteen ook de kwaliteit van de statistieken verbeteren. Een 
handboek voor begrotingsstatistieken kan ook nuttig zijn voor studenten uit verschillende EU-
landen.
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Paragraaf 9

9. wijst op de noodzaak van voortdurende verbeteringen in de fiscale administratie en 
van de invoering van een doeltreffend systeem van belastinginning, om gunstige 
voorwaarden voor de bedrijven in de hele interne markt tot stand te brengen, een 
cultuur van ondernemerschap te creëren en het stichten van bedrijven aan te 
moedigen;

Motivering

Het bedrijfsklimaat is van fundamenteel belang voor kleine en middelgrote ondernemingen, 
die nog steeds te kampen hebben met complexe, tijdrovende fiscale bepalingen, die in de hele 
Europese Unie van lidstaat tot lidstaat verschillen.

Or. en


