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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse 
groeianalyse 2020
(2019/2211(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en met 
name artikel 121, lid 2, artikel 126 en artikel 136, alsmede Protocol nr. 12,

– gezien Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese 
Unie,

– gezien Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid,

– gezien het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en 
Monetaire Unie,

– 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 

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.
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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 
ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit8,

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 november 2018 met de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2020 (COM(2019)0650) en het waarschuwingsmechanismeverslag 
van de Commissie voor 2020 (COM(2019)0651),

– gezien de beoordeling van het Europees Begrotingscomité van de verwachte 
begrotingskoers voor de eurozone van 25 juni 2019, zijn beoordeling van de 
begrotingsregels van de EU, met bijzondere aandacht voor de ‘twopack’ en ‘sixpack’-
wetgeving van 11 september 2019, en het jaarverslag van het Europees 
Begrotingscomité van 29 oktober 2019,

– gezien de Europese economische prognoses van de Commissie (najaar 2019 en winter 
2019),

– gezien het verslag van de Europese Investeringsbank voor 2018/1019, getiteld 
“Retooling Europe’s Economy”,

– gezien de aanbeveling van 17 december 2019 voor een aanbeveling van de Raad over 
het economisch beleid van de eurozone (2019/C652),

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 inzake de verbetering van de werking van de 
Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon9,

– gezien het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015 over de voltooiing van 
Europa’s Economische en Monetaire Unie, het Witboek van de Commissie van 1 maart 
2017 over de toekomst van Europa, en de discussienota van de Commissie van 31 mei 
2017 over de verdieping van de Economische en Monetaire unie,

– gezien het verslag van de Eurogroep aan de leiders van 13 juni 2019 over de verdieping 
van de economische en monetaire unie (EMU),

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone10,

6 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1.
7 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11.
8 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1.
9 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 215.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033.
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– gezien de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering van 2015 en het klimaat- 
en energiekader van de VN voor 2030,

– gezien zijn resolutie van 26 maart 2019 over financiële misdrijven, belastingontduiking 
en belastingontwijking11,

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over eerlijke belastingheffing in een 
gedigitaliseerde en gemondialiseerde economie: BEPS 2.012,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640)13,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie regionale 
ontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2019),

A. overwegende dat de verbeterde economische toestand en de lage rentevoeten de kans 
bieden om ambitieuze hervormingen door te voeren en met name maatregelen te nemen 
ter aanmoediging van overheidsinvesteringen voor het aanpakken van de 
klimaatverandering en de maatschappelijke gevolgen van de klimaatverandering en 
voor het scheppen van voltijdbanen;

B. overwegende dat de ongelijkheden op het vlak van inkomen in de eurozone sinds het 
begin van de financiële crisis zijn toegenomen; overwegende dat in Europa tussen de 50 
en 100 miljoen mensen in energiearmoede leven;

C. overwegende dat er een Europese klimaatwet moet komen met de wettelijk bindende 
doelstelling om ten laatste vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten, en 
met een tussentijds streefcijfer voor 2030 van een daling van minstens 65 %;

1. stelt vast dat de jaarlijkse groeianalyse van de EU inmiddels een andere naam draagt, 
namelijk de jaarlijkse duurzamegroeianalyse, en is van mening dat dit betekent dat het 
uitgangspunt van het verslag is veranderd en dat er ecologische indicatoren worden 
gebruikt;

2. neemt kennis van de rol van de Europese Green Deal als de nieuwe EU-strategie, 
waarin ecologische kwesties en het welzijn van de burger de voornaamste doelstellingen 
van de Unie vormen; merkt op dat de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en 
de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) zijn opgenomen in het 
toepassingsgebied van het Europees Semester, hetgeen betekent dat de bestaande 
indicatoren zullen moeten worden aangepast en dat er nieuwe indicatoren zullen moeten 

11 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0240.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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worden uitgewerkt om de uitvoering van het economisch beleid, milieubeleid en sociaal 
beleid van de EU te monitoren, en dat er moet worden gezorgd voor coherentie tussen 
beleidsdoelstellingen en begrotingsmiddelen; wijst op de noodzaak van 
langetermijnplanning voor het aanpakken van de klimaatverandering;

Milieu

3. is van mening dat het bereiken van een eerlijke overgang naar klimaatneutraliteit een 
uiterst belangrijke taak vormt voor de bevolking en de economie van de EU en voor het 
optreden van de EU in de wereld; roept op tot passende steun en passend beleid, met 
betrokkenheid van de bevolking en van de verschillende sectoren, regio’s en lidstaten 
van de EU, om van deze transformatie een succes te maken en er voordeel uit te kunnen 
halen; vraagt de Commissie om een jaarlijkse evaluatie van de ecologische schuld, het 
koolstofbudget en de ingevoerde emissies van de EU;

Economische vooruitzichten

4. merkt op dat de eurozone een langdurige periode van zwakke groei doormaakt (1,1 % in 
de eurozone en 1,4 % in de hele EU in 2019), en dat de eurozone in 2020 en 2021 naar 
verwachting met 1,2 % zal groeien, en de EU tijdens diezelfde periode met 1,4 %; 
merkt ook op dat de inflatie naar verwachting verder zal afnemen, tot 1,2 % in 2019 en 
2020, in een context van grote onzekerheid als gevolg van geopolitieke spanningen en 
de brexit; is bezorgd over het hoge niveau van de particuliere schuld;

Investeringen

5. is bezorgd over het feit dat de investeringen in de EU sinds de crisis een neerwaartse 
tendens vertonen, die momenteel 3,4 % bedragen, en dat de totale investeringen in 
infrastructuur momenteel slechts ongeveer 75 % van het niveau van voor de crisis 
bereiken; overwegende dat dit tekort voor 80 % het gevolg is van bezuinigingen in de 
overheidssector, die met name hebben plaatsgevonden in landen waar de macro-
economische omstandigheden ongunstig zijn, en in achterstandsregio’s met 
infrastructuur en sociaaleconomische resultaten die sowieso al slechter zijn en waar 
strengere budgettaire restricties zijn toegepast, maar verrassend genoeg ook in landen 
met veel budgettaire ruimte;

6. onderschrijft de conclusie van het Europees Begrotingscomité (EFB) dat het 
begrotingskader de kwaliteit van de overheidsuitgaven niet heeft beschermd, en is 
ingenomen met het voorstel van het EFB voor een ‘gouden regel’ ter bescherming van 
overheidsinvesteringen; dringt daarom aan op de hervorming van het stabiliteits- en 
groeipact en op de invoering van een ‘gouden regel’ die erop gericht is binnen de 
beleidsdoelstellingen van de EU een gezond begrotingsbeleid te voeren, op voet van 
gelijkheid met de investeringen; doelt hierbij op de investeringen die zijn voorzien voor 
de verwezenlijking van de Green Deal, de digitale revolutie, de SDG’s en de EPSR-
rechten, en op de uitgaven in verband met sociale bescherming, gezondheidsdiensten, 
langdurige zorg, onderwijs en opleiding, met het oog op de terugdringing van armoede 
en ongelijkheid;

7. wijst op het probleem van te lage overheidsinvesteringen; verzoekt de Commissie de 
kosten van het uitblijven van maatregelen op dit gebied te beoordelen, met name door 



PR\1195422NL.docx 7/11 PE645.031v01-00

NL

het verschil tussen de behoefte aan investeringen en de daadwerkelijk gedane 
investeringen te evalueren;

8. dringt aan op een Europese groene industriestrategie;

Macro-economische stabiliteit

9. deelt de bezorgdheid die de EFB ook in andere conclusies uit over de procyclische 
elementen in de EU-begrotingsregels, die de lidstaten ertoe hebben gedwongen hun 
economieën aan te passen terwijl de economische situatie slecht of moeilijk was, 
waardoor de kwaliteit van de overheidsfinanciën niet is verbeterd en investeringen niet 
zijn aangezwengeld; is ingenomen met de aanbeveling van het EFB om een cyclus van 
zeven jaar te hanteren die een afspiegeling vormt van het MFK, zodat de 
overheidsfinanciën van de lidstaten, en met name hun investeringen, beter kunnen 
worden gecoördineerd;

10. merkt op dat de schuldniveaus van alle lidstaten boven het niveau van voor de crisis 
liggen en in 2021 naar verwachting meer dan 60 % zullen bedragen; merkt voorts op dat 
de verhouding in zes lidstaten hoger zal zijn dan 90 %; wijst erop dat de 
begrotingsregels niet hebben bijgedragen tot een verlaging van de schuldenlast van 
landen met een hoge schuldenlast, maar deze juist hebben verhoogd;

11. is voorstander van flexibiliteit bij de tenuitvoerlegging van het SGP, zoals voorgesteld 
door de Commissie in 2015; is van mening dat er veel meer flexibiliteit moet worden 
ingevoerd om de investeringen en de ecologische overgang in de EU te stimuleren; 
dringt daarom aan op een hervorming van het SGP en op de invoering van een 
begrotingscapaciteit in de eurozone;

12. herhaalt zijn verzoek om een Europese stabilisatiefunctie en een Europese 
herverzekeringsregeling voor werkloosheidsuitkeringen, teneinde de burgers te 
beschermen en de druk op de overheidsfinanciën tijdens externe schokken te 
verminderen, zodat sociale en economische onevenwichtigheden kunnen worden 
overwonnen;

Macro-economische onevenwichtigheden

13. merkt op dat de Commissie dertien lidstaten waarvoor is vastgesteld dat zij 
onevenwichtigheden hebben, grondig heeft laten evalueren; sluit zich aan bij de 
opmerking in het waarschuwingsmechanismeverslag 2020 dat een hernieuwde 
uitbalancering van de tekorten en overschotten op de lopende rekening in de eurozone 
dringend noodzakelijk is en voor alle lidstaten gunstig zou zijn;

14. maakt zich zorgen over de steeds snellere stijging van de huizenprijzen;

15. herinnert aan het belang van een efficiënte regulering van de banksector en de financiële 
sector om een nieuwe crisis te voorkomen; is van mening dat in een dergelijke 
regelgeving rekening moet worden gehouden met de ecologische situatie; benadrukt het 
belang van de voltooiing van de bankenunie en de noodzaak om het Europees 
stabiliteitsmechanisme te hervormen;
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Belastingen

16. dringt aan op stemming bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad over 
belastingkwesties;

17. dringt aan op de systematische opname van belastingkwesties in de landenspecifieke 
aanbevelingen, met als doel de economische samenhang tussen de EU-lidstaten en de 
billijkheid van de EU-belastingstelsels te waarborgen; is van mening dat de 
landenspecifieke aanbevelingen kunnen zorgen voor een correct evenwicht tussen de 
inkomstenbronnen en ook innovatieve elementen moeten bevatten die gericht zijn op 
het bevorderen van de Green Deal; is voorts van mening dat zij de lidstaten ook moeten 
ondersteunen bij het aanpakken van belastingontwijking en agressieve fiscale planning;

Arbeidssituatie

18. stelt vast dat de arbeidsparticipatie in de EU-28 momenteel 73,1 % bedraagt — het 
hoogste jaarlijkse gemiddelde ooit — en dat de werkloosheid in de eurozone 7,6 % en 
in de EU als geheel 6,3 % bedraagt;

19. benadrukt dat er volgens de EU-arbeidskrachtenenquête 8,3 miljoen gedwongen 
deeltijdwerkers in de EU zijn, en dat twee derde van hen vrouw is; verzoekt de 
Commissie een studie uit te voeren om de gevolgen van deze ontwikkeling voor de 
pensioenstelsels en de overheidsfinanciën te analyseren;

20. neemt kennis van de bevinding in het waarschuwingsmechanismeverslag 2020 dat de 
loonstijging op het niveau van de eurozone lager onder het huidige werkloosheidsniveau 
blijft dat op basis van historische gegevens mag worden verwacht, en dat dit van 
invloed is op het inflatiepercentage; benadrukt dat de huidige lage productiviteit en 
inflatie, in combinatie met structurele hervormingen die collectieve onderhandelingen 
naar het niveau van ondernemingen overhevelen, nadelig zijn voor de loonstijging en 
leiden tot een grotere inkomensongelijkheid en een toename van het aantal werkende 
armen, en wijst erop dat bijna een op de tien werknemers in Europa in armoede leeft; 
pleit dan ook voor loonstijgingen;

21. is het ermee eens dat het uiterst zorgwekkend is dat de inkomensongelijkheid in 
sommige landen boven het niveau van vóór de crisis ligt en vaak gepaard gaat met 
ongelijke kansen op het gebied van toegang tot onderwijs, opleiding en sociale 
bescherming;

22. onderstreept dat in 2017 113 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting 
liepen, d.w.z. 22,5 % van de bevolking;

23. benadrukt dat de gelijkheid van vrouwen en mannen, gendermainstreaming en 
genderbudgettering kernelementen van het Europees Semester moeten worden, en dat 
dit moet leiden tot maatregelen op het gebied van de beloning van mannen en vrouwen, 
de loopbaanontwikkeling van mannen en vrouwen en de pensioenkloof tussen mannen 
en vrouwen (die in de EU momenteel 40 % bedraagt);

24. is ingenomen met de voorstellen die in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse voor 2020 
worden gedaan om de sociale en regionale convergentie naar betere levens- en 
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arbeidsomstandigheden in de EU te bevorderen;

Verantwoordelijkheid voor het Europees Semester

25. wijst op de tijdsdruk op het huidige proces van het Europees Semester, die een obstakel 
vormt voor een volwaardig debat en de nodige betrokkenheid bij het proces van 
maatschappelijke organisaties, sociale partners en zelfs nationale parlementen en het 
Europees Parlement, en in belangrijke mate bijdraagt aan het gebrek aan eigen inbreng 
en uitvoering; dringt erop aan de semestercyclus te verlengen tot een tweejaarlijkse of 
driejaarlijkse periode, met de mogelijkheid van herziening in geval van grote 
economische schokken;

26. ziet uit naar een sterkere betrokkenheid van het EP en de nationale parlementen bij het 
proces van het Europees Semester en naar de totstandbrenging van een 
geïnstitutionaliseerde dialoog met de Commissie, de sociale partners, de regio’s en het 
maatschappelijk middenveld, zowel op Europees als op nationaal niveau, om de 
democratische legitimiteit van het proces verder te versterken;

27. verzoekt de belanghebbenden om tijdens deze noodzakelijke volgende fase op zowel 
Europees als nationaal niveau betere democratische verantwoordingsmechanismen in 
het leven te roepen en tegelijkertijd de controlerende rol van het EP met betrekking tot 
het Europees Semester te formaliseren; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
sociale dialoog, ook over de landenspecifieke aanbevelingen, te intensiveren en een 
dialoog aan te gaan met de sociale partners;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In haar mededeling over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020 herinnert de 
Europese Commissie aan de urgentie en ernst van de situatie ten gevolge van de 
klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Onder verwijzing naar de cijfers van 
de IPCC en het toenemende aantal milieurampen roept zij ertoe op een dergelijke 
klimaatverandering te beteugelen en in actie te komen.

“Het doel van [onze] langetermijnstrategie is het Europese engagement te bevestigen om het 
voortouw te nemen bij de wereldwijde klimaatactie en een visie te presenteren waarmee 
uiterlijk in 2050 broeikasgasneutraliteit kan worden bereikt via een sociaal rechtvaardige 
transitie en op kostenefficiënte wijze”, aldus de Commissie, volgens wie “de EU [...] het 
voortouw [heeft] genomen bij de aanpak van de onderliggende oorzaken van de 
klimaatverandering”.

De rapporteur is ingenomen met deze koerswijziging. Zij wijst er echter op dat dit een 
radicale herziening inhoudt van de economische visie die de Europese Unie en de eurozone 
tot dusver hebben aangehangen. Ook de Europese Green Deal, een vlaggenschipproject van 
de Commissie, vereist dat onze beleidsmaatregelen worden aangepast en onderling in 
coherentie worden gebracht.

Een van de eerste stappen bestaat in een herziening van de huidige invalshoek van het 
Europees Semester en van de bijbehorende methodologie. De jaarlijkse groeianalyse is 
bijvoorbeeld net omgedoopt tot de jaarlijkse strategie voor duurzame groei. Deze 
naamswijziging getuigt van een eerste bewustwording, maar volstaat uiteraard niet. De 
uitdaging bestaat er nu in ons economisch systeem weer in dienst van de samenleving te 
stellen en ervoor te zorgen dat het de grenzen van de biosfeer respecteert.

Een Europees Semester in dienst van de ecologische en sociale transitie.

We moeten van het Europees Semester 2020 gebruikmaken om ons volledige economische 
beleid te richten op en af te stemmen op de ecologische en sociale transitie. Hiertoe moeten in 
het economisch beleid indicatoren worden opgenomen die betrekking hebben op het milieu, 
welbevinden en de strijd tegen sociale en ecologische armoede: in het beleid moet expliciet 
worden gestreefd naar een terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, en er moet - 
rekening houdend met de positie van de Europese economieën op wereldniveau - een 
nauwkeurige beoordeling komen van onze milieuschuld, ons koolstofbudget en het volume 
van de ingevoerde emissies van de EU.

De vaststelling van dergelijke indicatoren is evenwel zinloos zonder een hervorming van het 
twopack en het sixpack en zonder een herziening van het stabiliteits- en groeipact als 
geheel. Daarom pleiten wij voor de onverwijlde invoering van een gouden regel voor 
overheidsinvesteringen, die de financiering van openbare diensten voor de bevolking zou 
mogelijk maken. Nu ontegenzeglijk duidelijk wordt dat de milieucrisis een bedreiging vormt 
voor het overleven en de veiligheid van de Europese bevolking, moeten 
overheidsinvesteringen het absoluut overnemen van privéinvesteringen in de lidstaten. 
De eurozone kampt al jaren met een structureel gebrek aan overheidsinvesteringen. Door te 
investeren in de ecologische en sociale transitie, onderwijs, collectieve infrastructuur en 
gezondheidszorg, kunnen we onze economieën aanpassen aan de uitdagingen van vandaag, 
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banen scheppen, met name in overgangssectoren, en ook kosten vermijden die het gevolg 
zijn van een gebrek aan investeringen.

Een cruciale hervorming in het licht van eerdere mislukkingen

Toegegeven, de macro-economische indicatoren van de eurozone zijn de afgelopen jaren 
verbeterd. De sociale ongelijkheden binnen de lidstaten nemen echter alarmerend toe, het 
aantal werkende armen stijgt en de levensstandaard in de verschillende lidstaten 
evolueert niet naar een gelijk niveau. Hieruit moeten we concluderen dat de economie 
onvoldoende bijdraagt tot een betere sociale situatie in de eurozone. Het is daarom 
noodzakelijk om de sociale criteria aan te scherpen, maar ook om de lonen te verhogen en 
de socialezekerheidsstelsels te beschermen.

Daarnaast heeft het tot nu toe gevoerde beleid, dat tot doel had de groei aan te zwengelen en 
het niveau van de overheidsschuld te verlagen, niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Aangezien voor de ecologische en sociale transitie een stabiel macro-economisch klimaat 
nodig is, zonder oneerlijke fiscale en sociale concurrentie, pleit de rapporteur trouwens ook 
voor een aantal andere prioriteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

 harmonisatie van de belastingen op Europees niveau en van de strijd tegen 
belastingontwijking, met het oog op fiscale rechtvaardigheid;

 strenge regulering van het bancaire en financiële stelsel, waarbij rekening wordt 
gehouden met milieurisico’s en waarmee de bankenunie wordt versterkt;

 nauwlettend toezicht op de particuliere schuldenlast, die immers een oorzaak is 
van macro-economische destabilisatie;

 invoering van een Europees minimumloon, en in de eerste plaats een verhoging 
van de lonen: om de burgers meer koopkracht te geven en de economie nieuw leven 
in te blazen zou dit efficiënter zijn dan de huidige maatregelen (zoals de verlaging van 
de socialezekerheidsbijdragen).

Een andere methodologie

Wat tot slot de methodologie betreft, pleit de rapporteur ervoor dat bij de hervorming van 
het Europees Semester nauw wordt samengewerkt met de parlementen van de lidstaten, 
vakbonden, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en lokale en regionale overheden. 
Zulk overleg zorgt niet alleen voor een gezonde democratische dialoog maar is ook 
bevorderlijk voor de relevantie en de aanvaardbaarheid van de maatregelen.

Hierbij is voor het Europees Parlement een belangrijke rol weggelegd als coördinator en 
bemiddelaar met betrekking tot de te nemen maatregelen in het kader van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de Europese Green Deal en de hervorming 
van het stabiliteits- en groeipact.


