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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de Europese Unie een duurzamer groeimodel nodig heeft om via de 
uitvoering van een doeltreffende strategie voor de lange termijn te kunnen reageren op 
de economische, sociale, ecologische, digitale en demografische uitdagingen waarmee 
de lidstaten worden geconfronteerd; is ingenomen met de Europese Green Deal en met 
het bijbehorende investeringsplan voor een duurzaam Europa, als de nieuwe groene 
groeistrategie voor Europa waarbij duurzaamheid, cohesie, welzijn van de burgers, 
sociale rechtvaardigheid en macro-economische stabiliteit centraal staan; benadrukt dat 
deze nieuwe strategie moet worden geschraagd door investeringen en een sociaal 
rechtvaardige transitie om te zorgen voor convergentie, het scheppen van banen, het 
terugdringen van ongelijkheid en duurzame welvaart voor de toekomst, met 
inachtneming van de beperkingen van de natuurlijke hulpbronnen; stelt vast dat de 
Commissie de jaarlijkse groeistrategie heeft omgedoopt tot de jaarlijkse strategie voor 
duurzame groei en verwacht dan ook een beleidswijziging in die zin;

2. benadrukt dat deze uitdagingen zowel een positieve als een negatieve impact op mensen 
kunnen hebben en tot negatieve herverdelingseffecten kunnen leiden; is daarom van 
mening dat het waarborgen van de toepassing van de beginselen van solidariteit en van 
de Europese pijler van sociale rechten van cruciaal belang is om de werkloosheid, de 
armoede onder werkenden, baanonzekerheid, genderongelijkheid en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen aan te pakken; benadrukt dat het van cruciaal belang is ervoor te 
zorgen dat een nieuw, inclusief Europees groeimodel de mensen die niet volledig 
kunnen profiteren van de geboden kansen in de kou laat staan; is van mening dat dit 
onder meer kan worden bereikt door aanzienlijke investeringen in infrastructuur, 
vaardigheden en onderwijs, gezondheidszorg, en onderzoek en innovatie;

3. benadrukt het belang van het Europees semester als instrument voor de coördinatie en 
de coherentie van het macro-economisch en begrotingsbeleid om synergieën tot stand te 
brengen en bij te dragen aan macro-economische stabiliteit en duurzame ontwikkeling; 
is ingenomen met de grotere nadruk op klimaat en milieuduurzaamheid en de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen, alsook op de toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs; is van mening dat het oorspronkelijke doel en de aanvankelijke functie van het 
Europees semester absoluut behouden moeten blijven, aangezien het is ingevoerd om 
een kader te bieden voor de coördinatie van het economisch beleid in de hele EU, en dat 
duurzame groei op een duurzame manier bevorderen ook inhoudt dat een verantwoord 
begrotingsbeleid, structurele hervormingen en investeringen worden bevorderd;

4. is ingenomen met de toezegging van de nieuwe Commissie om de huidige regels van 
het stabiliteits- en groeipact te herzien en daarbij rekening te houden met de 
aanbevelingen van het Europees Begrotingscomité;

5. is van mening dat er extra flexibiliteit moet worden ingebouwd om rekening te houden 
met de inspanningen van de lidstaten om een eerlijke, inclusieve transitie naar een 
concurrerende en groene economie te ondersteunen en de risico’s van de 
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klimaatverandering, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende toename van regionale 
verschillen, aan te pakken door onder meer duurzame investeringen te bevorderen om 
meer convergentie tot stand te brengen; benadrukt dat het belangrijk is een Europees 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel vast te stellen om sociale en economische 
discrepanties weg te werken;

6. is ingenomen met de verslagen over de prestaties van de eengemaakte markt, waarin 
mythen over de “nettobetalers en netto-ontvangers” van de EU-begroting worden 
ontkracht door cijfers te verstrekken waaruit de voordelen van de toegang tot de 
eengemaakte markt voor alle lidstaten en van de solidariteit tussen onze economieën 
blijken; benadrukt dat de mythen over de “nettobetalers en netto-ontvangers” er met 
name niet in slagen de voordelen van het vrije verkeer van goederen, kapitaal, diensten 
en personen tussen EU-landen te erkennen; vertrouwt erop dat de hervorming en 
verbetering van de eigen middelen van de EU ook zullen bijdragen tot het ontkrachten 
van deze mythen;

7. benadrukt dat het belangrijk is tijdig over een degelijke en naar behoren gefinancierde 
EU-begroting en meerjarig financieel kader te beschikken om de gemeenschappelijke 
uitdagingen aan te pakken en aan de verwachtingen van de burgers tegemoet te komen, 
waarbij de beleidscoherentie wordt gewaarborgd en in aanzienlijke mate wordt 
bijdragen aan duurzame groei in de lidstaten; herinnert aan het standpunt van het 
Parlement waarin wordt aangedrongen op een sterke en geloofwaardige EU-begroting, 
zonder enige vermindering van de kredieten voor de traditionele beleidsdomeinen van 
de EU die in de Verdragen zijn verankerd, alsook op een akkoord over de hervorming 
van de eigen middelen van de EU, wat voorwaarden voor zijn instemming zijn; 
verzoekt de Commissie een eerlijkere, meer transparante, strikte en alomvattende 
methode voor de integratie van het klimaat en de biodiversiteit in alle beleidsvormen 
vast te stellen; is van mening dat dit onder meer moet bestaan uit hervormde prestatie-
indicatoren voor het vaststellen en traceren van uitgaven die relevant zijn voor het 
klimaat en de biodiversiteit, het voorkomen van financiële steun voor schadelijke 
maatregelen, richtsnoeren om ervoor te zorgen dat alle uitgaven van de EU verenigbaar 
zijn met de toezegging van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde 
onder de 1,5 graden te houden, en monitoring van de effecten van de 
klimaatmainstreaming op de middellange en lange termijn voor mitigatie en aanpassing, 
en dat het Parlement bij dit proces moet worden betrokken; herinnert eraan dat de 
integratie van het klimaat en de biodiversiteit in alle beleidsvormen in de toekomstige 
EU-begroting verder moet gaan dan het niveau van de beoogde uitgavenpercentages, 
door bij de besluitvorming over alle belangrijke programma’s in de hele beleidscyclus 
rekening te houden met sociale en klimaataspecten;

8. is van mening dat de lidstaten en de regio’s bij de transitie verschillende 
uitgangsposities en vereisten hebben en dat sommige daardoor in verschillende mate 
aan risico’s zullen worden blootgesteld als gevolg van hun economische, geografische 
en sociale dimensie; benadrukt dat de reeds geleverde inspanningen niet mogen worden 
genegeerd; is van mening dat het mechanisme voor een rechtvaardige transitie moet 
zorgen voor een adequate, inclusieve, eerlijke en billijke transitie voor alle regio’s die 
getroffen worden door de omschakeling naar een koolstofneutrale economie;

9. herinnert eraan hoe belangrijk het is de Economische en Monetaire Unie te voltooien 
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met een centrale begrotingscapaciteit die macro-economische schokken kan opvangen 
met instrumenten zoals het Europees werkloosheidsherverzekeringsstelsel en de 
Europese stabilisatiefunctie voor investeringen; neemt kennis van de voorstellen om een 
begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone en 
een steunprogramma voor hervormingen op te zetten; is van mening dat de 
governancestructuur van dit begrotingsinstrument aan democratische controle moet 
worden onderworpen en vreest dat als dit instrument niet groot genoeg is, het op macro-
economisch gebied irrelevant dreigt te zijn;

10. wijst erop dat het voor de begrotingsmiddelen van de EU en haar lidstaten belangrijk is 
belastingontduiking, belastingontwijking en agressieve fiscale planning via 
gecoördineerde inspanningen op Europees niveau te bestrijden; wijst erop dat 
investeringen in de bestrijding ervan het financieringsvermogen van de nationale 
begrotingen veel gemakkelijker en systematischer opnieuw vergroot dan om het even 
welke besparingen ten koste van de EU-begroting; gelooft dat digitale technologieën 
van invloed zullen zijn op de manier waarop in de economie toegevoegde waarde wordt 
gecreëerd en dat het Europees belastingstelsel moet worden hervormd om aan die 
transformatie het hoofd te kunnen bieden; benadrukt dat elke belastinghervorming die 
tot doel heeft de nationale begrotingen te vergroenen, moet leiden tot een sociaal 
evenwichtige fiscale druk voor de belastingbetalers;

11. merkt op dat de verantwoordingsplicht van het Europees semester verder kan worden 
verbeterd, ook in de prioriteringsfase ervan; dringt er bij de Commissie op aan de rol 
van het Europees Parlement bij de governance van het Europees semester te versterken; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de rol van de nationale parlementen, de sociale 
partners en andere relevante belanghebbenden in het kader van het Europees semester te 
versterken.
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