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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse 

groeianalyse 2018 

(2017/2226(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 

name artikel 121, lid 2, artikel 136 en artikel 148, 

– 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 beleid1, 

– gezien Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van 

voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten2, 

– 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 eurogebied3, 

– 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 tekorten4, 

– 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 

onevenwichtigheden5, 

– 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 

eurogebied6, 

– 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 eurozone7, 

– gezien Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 

21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op 

lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

                                                 
1 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 12. 
2 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41. 
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 8. 
4 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 33. 
5 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25. 
6 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1. 
7 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11. 
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ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit1, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 25-26 maart 2010 en 17 juni 2010 en de 

mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een strategie 

voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de Raad van 14 juli 2015 betreffende de 

globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Europese Unie2, 

– gezien Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de 

Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot 

wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het 

Europees Fonds voor strategische investeringen3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 januari 2015 over optimaal benutten 

van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact 

(COM(2015)0012), 

– gezien zijn resolutie van 24 juni 2015 over de evaluatie van het kader voor economische 

governance: balans en uitdagingen4, 

– gezien het verslag over de voltooiing van de economische en monetaire unie ("verslag 

van de vijf voorzitters"), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 oktober 2015 getiteld "Stappen naar de 

voltooiing van de economische en monetaire unie" (COM(2015)0600), 

– gezien de Europese economische najaarsprognose 2017 van de Commissie, 

– gezien de studies en grondige analyses over de coördinatie van het economisch beleid in 

de eurozone in het kader van het Europees semester die in opdracht van de Commissie 

economische en monetaire zaken zijn opgesteld (november 2015), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2015 over de jaarlijkse 

groeianalyse 2016 (COM(2015)0690), het waarschuwingsmechanismeverslag 2016 

(COM(2015)0691) en het ontwerp van het gezamenlijk verslag over de 

werkgelegenheid (COM(2015)0700), 

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 

2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 

1305/2013 (COM(2015)0701), 

– gezien zijn resolutie van 17 december 2015 over de voltooiing van Europa's 

                                                 
1 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1. 
2 PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27. 
3 PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1. 
4 PB C 407 van 4.11.2016, blz. 105. 
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economische en monetaire unie1, 

– gezien de aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone, 

– gezien het debat met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen over de 

prioriteiten van het Europees semester van 2018, 

– gezien het debat met de Commissie in het Europees Parlement over het pakket 

betreffende het Europees semester – Jaarlijkse groeianalyse 2018, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen 

van de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van 

de vrouw en gendergelijkheid (A8-0000/2018), 

A. overwegende dat, volgens de prognoses van de Commissie, de expansie van de 

Europese economie zich zal blijven doorzetten, hoewel uit het tempo waarin nieuwe 

banen worden gecreëerd en waarin de koopkracht van de gezinnen toeneemt, kan 

worden afgeleid dat de dynamiek de komende twee jaar enigszins verloren gaat: de 

groei bereikt dit jaar in de EU 2,3 %, gevolgd door een geringe vertraging tot 2,1 % in 

2018 en 1,9 % in 2019;  

B. overwegende dat de groei van de particuliere consumptie volgend jaar naar verwachting 

licht zal dalen en vervolgens in 2019 zal afvlakken en dat dit het gevolg is van de 

inflatie die hoger is dan vorig jaar, wat een remmend effect heeft op de koopkracht van 

huishoudens; overwegende dat dit effect waarschijnlijk slechts gedeeltelijk zal worden 

gecompenseerd door particuliere spaartegoeden; 

C. overwegende dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), 

aanvullend op de Europese structuur- en investeringsfondsen, de investeringen in de EU 

aanzienlijk heeft ondersteund en dat tegelijkertijd de oriëntering van spaartegoeden in 

de richting van vermogen heeft geleid tot een daling van het rendement en tot minder 

stimulansen voor investeringen; 

D. overwegende dat de werkgelegenheid naar verwachting zal blijven toenemen, hoewel 

een aantal arbeidsmarktindicatoren en het relatief vaak voorkomen van "onvrijwillig" 

deeltijdwerk wijzen op hardnekkige moeilijkheden op de arbeidsmarkt die ongelijkheid 

in de hand werken; 

E. overwegende dat zowel de arbeidsparticipatie als de werkloosheid nog steeds hoger 

liggen dan in 2008; overwegende dat de verborgen werkloosheid (werkloos, bereid te 

werken, maar niet actief op zoek naar een baan) in 2016 20 % bedroeg; 

F. overwegende dat de overheidsfinanciën van verschillende lidstaten miljarden euro's aan 

potentiële belastinginkomsten zijn misgelopen door belastingontwijking, 

belastingontduiking en agressieve fiscale planning in het voordeel van grote bedrijven; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0469. 
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1. neemt nota van de publicatie van het pakket rond de jaarlijkse groeianalyse 2018 en de 

daarin voorgestelde beleidsmix van investeringen, structurele hervormingen en fiscale 

consolidatie, wat wordt gepresenteerd als een manier om de groei verder te bevorderen 

en het Europees herstel en de opwaartse convergentie te versterken; 

2. hamert echter op het hardnekkige structurele probleem dat de potentiële productie en 

productiviteit niet voldoende toenemen, wat in combinatie met een te laag investerings- 

en loonniveau leidt tot hardnekkige sociale ongelijkheid; 

3. benadrukt het belang van een loonsverhoging op Europees niveau om particuliere 

consumptie te stimuleren als de belangrijkste ondersteuning van de groei; wijst erop dat 

de aandacht moet worden gericht op de interactie tussen monetair, fiscaal en 

inkomstenbeleid (met inbegrip van loon- en winstontwikkelingen), en dus niet alleen op 

fiscale vraagstukken;  

4. is ingenomen met de verbetering van de overheidsfinanciën, in het bijzonder de 

geleidelijk dalende schuld-bbp-verhouding in de EU en de eurozone en de dalende 

nominale begrotingstekorten; herinnert eraan dat veel lidstaten slechts beperkte 

begrotingsruimte hebben voor de tenuitvoerlegging van duurzame, groeibevorderende 

structurele hervormingen, maar dat sommige lidstaten nog beschikken over grote 

overschotten en dat die moeten worden aangewend om investeringen en groei in de EU 

te ondersteunen; 

5. herinnert aan het belang van overheidsinvesteringen om investeringen in de EU te 

bevorderen en te stimuleren; is van mening dat de in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

voorgestelde beleidsmix verder dient te worden ontwikkeld om een oplossing te bieden 

voor de huidige vermindering van overheidsinvesteringen in de EU; beklemtoont dat 

deze vermindering ook gevolgen heeft voor lokale en regionale autoriteiten en dat hun 

vermogen om kwaliteitsvolle overheidsdiensten aan te bieden hierdoor in het gedrang 

komt; 

6. vraagt dat de boekhoudnormen (Europees systeem van nationale en regionale 

rekeningen, ESA 2010) worden herzien om afschrijving van investeringen over een 

langere periode te verzekeren, waardoor begrotingsmarges zich zouden kunnen 

herstellen en infrastructuurprojecten zouden kunnen worden uitgevoerd; 

7. beklemtoont dat het Europees Semester en de landspecifieke aanbevelingen de in de 

Europese pijler van sociale rechten geformuleerde doelstellingen dienen te bereiken; 

8. beklemtoont dat er binnen het Europees Semester een brede investeringsondersteunende 

strategie moet worden ontwikkeld die ecologische duurzaamheid bevordert; verzoekt de 

Commissie om in dit verband te laten zien hoe haar verklaring dat "de duurzame-

ontwikkelingsdoelen integrerend deel uitmaken van het Europees semester" 

(mededeling van de Commissie van 22 mei 2017, COM(2017)0500) tot uiting komt in 

de jaarlijkse groeianalyse 2018 en tot uiting zal komen in het volgende Europees 

Semester;  

9. is ingenomen met het feit dat in de jaarlijkse groeianalyse 2018 wordt erkend dat 

efficiënte en billijke belastingstelsels noodzakelijk zijn om duurzame financiën te 

verzekeren en de huidige daling van de belasting van kapitaalinkomsten om te buigen; 
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steunt de initiatieven van de Commissie om te komen tot meer transparantie, een 

hervormd btw-stelsel en een gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag 

voor vennootschappen;  

10. betreurt dat, hoewel het begrotingsbeleid in een aantal lidstaten in 2018 naar 

verwachting enigszins expansief zal zijn, het in de aanbevelingen voor de eurozone 

voorgestelde algemene neutrale begrotingsbeleid de versterking van de economische 

groei en de werkgelegenheid niet volledig lijkt te ondersteunen; 

11. dringt erop aan dat er gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de O&O-

uitgaven in de eurozone dichter in de buurt van de EU2020-doelstellingen te brengen; 

dringt aan op gedegen beleid en investeringen om gelijke toegang tot hoger onderwijs 

en opleiding te verzekeren; 

12. herinnert eraan dat het de rol van de lidstaten is om toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 

en kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen; 

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten om gepaste maatregelen goed te keuren voor de 

vestiging en integratie van vluchtelingen, evenals om in een vroeg stadium te 

anticiperen op de voorwaarden die hun vlotte overgang naar de arbeidsmarkt 

vergemakkelijken, vraagt eveneens ervoor te zorgen dat overheidsdiensten beschikken 

over toereikende middelen; benadrukt dat sociale partners een cruciale rol moeten 

spelen om de integratie van migranten te vergemakkelijken en te voorkomen dat ze op 

de arbeidsmarkt worden misbruikt; 

14. meent dat de beschikbare instrumenten nog niet opgewassen zijn tegen de taak om de 

conjuncturele en structurele problemen van de EU volledig aan te pakken, met name de 

noodzaak om inclusieve groei en de productiviteit te versterken, de schepping van 

banen te bevorderen, convergentie te bevorderen, duurzame investeringen te 

ondersteunen en de schokbestendigheid te vergroten; 

15. beklemtoont dat een begrotingscapaciteit – bovenop bestaande capaciteiten, en dus niet 

middels herschikkingen die een ondermijning zouden vormen van de huidige, cruciale 

rol van de structuurfondsen en het cohesiebeleid – een noodzakelijk instrument is om 

convergentie verder te stimuleren en om asymmetrische of symmetrische economische 

schokken tegen te gaan; 

16. maakt zich zorgen over het feit dat verschillen en discriminatie op de arbeidsmarkt 

alomtegenwoordig blijven in de Europese Unie en dat dit bijdraagt tot verschillen op het 

gebied van verloning, pensioen, participatie in de besluitvorming en welvaart tussen 

mannen en vrouwen; beklemtoont dat het belangrijk is dat voor de kwaliteit van de 

voorgestelde banen hoge normen behouden blijven; 

17. vraagt dat de bankenunie wordt vervolledigd, met inbegrip van een geloofwaardig 

Europees depositogarantiestelsel en een gemeenschappelijke fiscale backstop; 

18. beklemtoont het belang van een verbeterd Europees Semester, met inbegrip van een 

formalisering van het algemene begrotingsbeleid voor de eurozone als cruciaal 

instrument voor beleidsontwikkeling en -uitvoering doorheen de EMU; vraagt dat het 

stabiliteits- en groeipact breder wordt hervormd om de flexibiliteit ervan te verbeteren, 
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de gedifferentieerde behandeling van investeringen op te nemen en het concept van een 

algemeen begrotingsbeleid in te voeren; 

19. beklemtoont dat alle verdere stappen in de richting van een verdieping van de EMU 

gepaard moeten gaan met sterkere democratische controle; dringt erop aan dat, met het 

oog hierop, de rol van het Europees Parlement en de nationale parlementen moet 

worden versterkt; vraagt dat de vakbonden zowel op nationaal als Europees niveau 

worden betrokken bij het onderhandelingsproces; vraagt met aandrang dat de 

langverwachte onderhandelingen over een interinstitutioneel akkoord (IIA) over het 

Semester worden opgestart; 

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de regeringen en nationale parlementen van de lidstaten en de Europese 

Centrale Bank. 
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TOELICHTING 

 

De Europese Unie maakt sinds 2008 een ernstige economische en monetaire crisis door. Na 

tien jaar beginnen de economische resultaten en de groei in de eurozone zich voorzichtig te 

herstellen. 

 

Maar deze macro-economische indicatoren nemen niet weg dat de ongelijkheid binnen de 

lidstaten toeneemt, zoals blijkt uit het steeds vaker voorkomende fenomeen van de werkende 

armen, en dat er een gebrek aan convergentie is tussen de lidstaten van de eurozone. 

 

Het Europees Semester 2018 moet worden aangegrepen als een kans om een economisch 

beleid te voeren dat groei, investeringen en volledige werkgelegenheid garandeert. Het moet 

ook ten volle bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de doelstellingen die de Europese Unie 

heeft vastgesteld in de pijler van sociale rechten.  

 

Het is duidelijk dat het huidige kader voor Europees economisch bestuur zijn beperkingen 

heeft. Zonder een koerswijziging in het begrotingsbeleid van de eurozone zal duurzame groei 

met kwaliteitsvolle banen een ijdele droom blijven! De rapporteur pleit dan ook voor een 

hervorming van het stabiliteits- en groeipact, een begrotingscapaciteit voor de eurozone en 

een ambitieus plan voor overheidsinvesteringen.  

 

Met het plan-Juncker is een belangrijke eerste stap gezet voor de private sector, maar dit moet 

gepaard gaan met een investeringsplan voor de overheidssector. 

 

Kwaliteitsvolle openbare infrastructuur is één van de aanjagers van ons 

mededingingsvermogen.  

 

Maar het risico bestaat dat Europa deze troef zal kwijtraken door het huidige gebrek aan 

investeringen. Dit gebrek aan investeringen resulteert in een veroudering van de 

infrastructuur, wat gevolgen heeft op het gebied van verkeersopstopping, vertragingen op het 

spoor en onzekerheid in verband met investeringen op de energiemarkt. 

 

De Europese Unie dient eveneens een duurzaam investeringsbeleid te voeren waarmee de 

ecologische overgang kan worden verzekerd en waarmee de Europese Unie de doelstellingen 

die ze heeft vooropgesteld, kan halen. Deze prioriteit moet volledig worden meegenomen in 

het Europees Semester. 

 

De rapporteur zal eveneens andere prioriteiten verdedigen, zoals: 

 een stijging van de lonen en de bescherming van de sociale stelsels;  

 een harmonisering van de belastingen op Europees niveau en de bestrijding van 

belastingontwijking om te komen tot fiscale rechtvaardigheid; 

 meer financiering voor onderzoek en ontwikkeling om de productiviteit op Europees 

niveau te verhogen. 

 


