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Het Europees Parlement, 

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

name artikel 121, lid 2, en artikel 136, 

– 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 
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onevenwichtigheden1, 

– 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 

eurogebied2, 

– 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 eurozone3, 

– gezien Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en 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 stabiliteit4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juni 2014 over landenspecifieke 

aanbevelingen voor 2014 (COM(2014)0400), 

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 over het Europees semester voor economische 

beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 

20145, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2014 over de jaarlijkse 

groeianalyse 2015 (COM(2014)0902), 

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

benutten van de flexibiliteit die de huidige regels van het stabiliteits- en groeipact 

bieden (COM(2015)0012), 

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

uitvoering van de prioriteiten voor 2015 van het Europees semester, 

– gezien zijn resolutie van 5 februari 2013 over betere toegang tot financiering voor 

kmo's6, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

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

van de Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0037/2015), 

A. overwegende dat het economisch herstel in de EU aanmerkelijk vertraagde in de loop 

van 2014, maar, volgens de Commissie, een kans heeft om een inhaalbeweging te 

maken in 2015 en het nog beter te doen in 2016; overwegende dat vijf jaar na het begin 
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van de financiële crisis in 2008 de werkloosheid in de eurozone nog steeds op een 

recordhoogte van bijna 12% staat; overwegende dat de zwakke groei de desinflatie heeft 

aangewakkerd; overwegende dat in de nasleep van de financiële crisis de eurozone in 

het bijzonder opvallend weinig groei laat zien, terwijl een aantal landen zich sneller 

herstellen; overwegende dat ondanks deflatiedruk de Commissie voorspelt dat de 

inflatie vanaf midden 2015 en in de loop van 2016 zal toenemen; 

B. overwegende dat het investeringsniveau is gedaald met 470 miljard EUR sinds het 

hoogtepunt van de crisis, en de investeringskloof naar schatting circa 230-370 miljard 

EUR bedraagt in vergelijking met de langetermijntrends; overwegende dat het antwoord 

op de staatsschuldencrisis in de eurozone en op het aangetoonde falen van het Europese 

institutionele kader substantieel was, maar niet genoeg om de economie in de eurozone 

van voldoende momentum te voorzien om terug te keren naar snelle groei; 

1. is van mening dat de EU nog steeds worstelt met de gevolgen van een uitzonderlijk 

lange economische neergang na 2008; is van mening dat het herstel nog steeds broos is 

en moet worden gestimuleerd teneinde te zorgen voor aanmerkelijk meer groei en 

werkgelegenheid op de middellange termijn; merkt overigens op dat de groei in 2014 

een bredere basis heeft; merkt op dat de uitdaging er nu in bestaat om zowel de 

cyclische, kortetermijnproblemen, als de structurele langetermijnproblemen aan te 

pakken; benadrukt dat kortermijndruk kan leiden tot overgangsmaatregelen die de 

capaciteit voor groei op de lange termijn zouden kunnen ondermijnen; benadrukt dat 

korte- en langetermijnbeleid elkaar moeten versterken; 

2. neemt nota van de jaarlijkse groeianalyse 2015 van de Commissie, die ernaar streeft een 

terugkeer naar hogere groeiniveaus te bevorderen en het herstel te versterken; steunt de 

aanpak met drie pijlers (investeringen stimuleren, structurele hervormingen bespoedigen 

en streven naar verantwoordelijke, groeivriendelijke begrotingsconsolidatie) als de 

juiste manier om die doelstellingen te bereiken; is van oordeel dat deze benadering 

volledig geïntegreerd moet worden in de aanstaande landenspecifieke aanbevelingen; 

steunt de suggesties van de Commissie voor het verbeteren van het Europees semester 

door middel van het stroomlijnen van de bestaande procedures, met inbegrip van het 

tijdschema, en het vergroten van de betrokkenheid van de nationale parlementen, 

teneinde de nationale verantwoordelijkheid te vergroten, in de wetenschap dat in 2013 

slechts 9% van de landenspecifieke aanbevelingen door de lidstaten waren 

geïmplementeerd; verzoekt de Commissie om snel robuuste gegevens te verstrekken 

over de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen in 2014; benadrukt in dit 

verband dat de bestaande procedures van het Europees semester, met inbegrip van het 

tijdschema, moeten worden gestroomlijnd en dat de nationale parlementen daar meer bij 

moeten worden betrokken om de nationale verantwoordelijkheid voor de structurele 

hervormingen te versterken; 

3. benadrukt het belang en de toegevoegde waarde van de verslagen over de stand van de 

internemarktintegratie van de vorige jaren, die een bijdrage leveren aan de algemene 

prioriteiten in de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie en aan de vaststelling van 

landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester; betreurt het 

daarom ten zeerste dat het verslag over de stand van de internemarktintegratie in 2015 is 

geschrapt; 

4. onderstreept dat het Europees semester, dat in 2010 werd ingevoerd, voorziet in een 

jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie met een gedetailleerde analyse van 



 

 

de plannen van de lidstaten voor macro-economische, structurele en 

begrotingshervormingen; 

5. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de meeste lidstaten nog steeds wereldwijd 

aan marktaandeel verliezen; is van mening dat de gehele EU-economie haar 

concurrentiekracht binnen de mondiale economie verder moet versterken, met name 

door de concurrentie op de markten voor producten en diensten te vergroten om de 

innovatiegedreven efficiëntie te verbeteren; is van oordeel dat de arbeidskosten gelijke 

tred moeten houden met de productiviteit, en dat de lonen een bijdrage moeten leveren 

aan de instandhouding van socialezekerheidstelsels; onderstreept dat de lidstaten in het 

kader van het beheer van hun uitgaven overeenkomstig de regels van het stabiliteits- en 

groeipact de lopende uitgaven moeten reduceren en niet de geplande investeringen, 

ondanks het feit dat de regels er geen rekening mee houden dat investeringsuitgaven en 

lopende uitgaven verschillende uitwerken op groei; neemt kennis van de mededeling 

van de Commissie over het optimaal benutten van flexibiliteit binnen de bestaande 

regels van het stabiliteits- en groeipact (COM(2015)0012), waarin de procedure wordt 

uitgelegd en uitleg wordt gegeven over het verband tussen structurele hervormingen, 

investeringen en budgettaire verantwoordelijkheid, waaronder door de flexibiliteit die 

de huidige regels bieden optimaal te benutten; is verheugd over het voorstel van de 

Commissie betreffende het stroomlijnen van het Europees semester; vindt dat 'one-size 

fits-all'-benaderingen bij het opstellen van de landenspecifieke aanbevelingen vermeden 

moeten worden; 

Investeringen 

6. is van mening dat het gebrek aan investeringen te wijten is aan een gebrek aan 

vertrouwen, lage vraagverwachtingen, een hoge schuldenlast, risicomijdend gedrag van 

de particuliere sector, het ontbreken van maatregelen voor het aanzwengelen van 

productieve publieke investeringen, versnippering van de financiële markten, een trage 

'deleveraging', lage vraagverwachtingen die negatief beïnvloedt worden door 

bezuinigingsmaatregelen gericht op het corrigeren van te hoge uitgaven, een gebrek aan 

voldoende financieringscapaciteit en aan de omstandigheid dat ook de lidstaten en de 

EU in veel gevallen niet afdoende reageren op deze factoren; benadrukt dat de 

investeringskloof alleen kan worden overbrugd door gerichte publieke investeringen en 

beduidend hogere investeringen in privé-ondernemingen en Europese bedrijven; roept 

op tot hervormingen die een nieuw ondernemersklimaat, en bijgevolg nieuwe bedrijven, 

nieuwe investeringen en innovaties bevorderen, met het mogelijke rendement op 

investeringen als een cruciale factor voor het aantrekken van financieel kapitaal naar de 

Europese economie; benadrukt dat voor een betere financiering van investeringen een 

goed functionerend financieel stelsel nodig is, waarin een grotere stabiliteit en bestaande 

grensoverschrijdende instellingen kunnen zorgen voor liquiditeit en marktmaking, 

voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf; 

7. is ingenomen met het investeringsplan voor Europa, een belangrijk instrument om 

particuliere en publieke investeringen te verhogen; merkt op dat het plan is bedoeld om 

bijkomende investeringen op gang te brengen, nieuwe projecten te ontwikkelen, 

investeerders aan te trekken en het vertrouwen te herstellen; vindt het echter veel te 

vroeg om de werkelijke impact van het plan op een zinvolle manier te beoordelen; 

waarschuwt dat het stimuleren van investeringen niet mag worden beschouwd als een 

alternatief voor hervormingen; is van oordeel dat de middelen van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen gebruikt moeten worden voor projecten met een 



 

 

economisch rendement of met positieve sociale kosten-bateneffecten; benadrukt dat het 

Fonds niet alleen nationaal gefinancierde projecten mag vervangen door 

medegefinancierde Europese projecten; benadrukt dat de Europese middelen 

aanvullende investeringen moeten teweegbrengen en niet gewoon nationale 

investeringen moeten vervangen, die vervolgens worden opgesoupeerd; is van mening 

dat het EU-investeringsplan in de eerste plaats moet worden toegespitst op projecten 

met een Europese meerwaarde die nog niet in aanmerking komen voor 

bankfinancieringen; benadrukt met name het belang van de regelgevende onderdelen 

van het investeringsplan voor een beter investeringsklimaat; merkt op dat de 

implementatie van het investeringsplan van de Commissie van cruciaal belang is voor 

het realiseren van de gewenste meerwaarde; benadrukt dat de investeringsprojecten 

nauwgezet moeten worden geselecteerd om te vermijden dat het plan niet tot de 

beoogde duurzame banen en groei in Europa leidt; brengt in herinnering dat de 

resultaten van het investeringsplan van de Commissie streng moeten worden 

beoordeeld, met name wat betreft de selectie en prioritering van de projecten, waaronder 

om te voorkomen dat winsten worden geprivatiseerd en verliezen genationaliseerd; 

benadrukt dat de hefboom van het investeringsplan en de feitelijk uit te voeren projecten 

onderling afhankelijk zijn; benadrukt dat het streven naar een grote hefboom niet ten 

koste mag gaan van een goede selectie van projecten, waarbij ook gekeken moet worden 

naar de geografische ligging ervan; onderstreept het belang van kwalitatief 

hoogwaardige governance en selectieprocedures; wijst erop dat de aan een 

aanpassingsprogramma onderworpen lidstaten verwachten dat met het investeringsplan 

de financiering van en kredietverlening aan kmo's - die de grootste klappen van de crisis 

opvangen - aanzienlijk zal worden versterkt en vergemakkelijkt; 

8. verzoekt de lidstaten het investeringsplan actief te ondersteunen en bij te dragen aan het 

Europees Fonds voor strategische investeringen, door de via de EU-begroting en door 

de EIB verstrekte bedragen aan te vullen, teneinde de particuliere sector te leiden en te 

stimuleren om te investeren; 

9. benadrukt dat er in het kader van het investeringsfonds een speciale regeling moet 

komen voor kmo's, die omwille van hun omvang en marktpositie vaak worden 

benadeeld, om ervoor te zorgen er gelijke mededingingsvoorwaarden ontstaan; 

10. benadrukt dat gebrekkige toegang tot financiering, met name voor kmo's, een van de 

grootste belemmeringen is voor de groei in de EU; maakt zich zorgen over het feit dat 

kmo's nog altijd moeilijk bankkredieten krijgen; is van mening dat meer alternatieven 

voor bankfinanciering nodig zijn, met name door de verbetering van het 

ondernemersklimaat voor durfkapitaal en peer-to-peerfondsen en de bevordering van 

kredietunies, maar ook, meer in het algemeen, door het creëren van een gunstig klimaat 

voor de efficiënte toewijzing van kapitaal via kapitaalmarkten; is van oordeel dat beter 

geïntegreerde kapitaalmarkten en beter toezicht op financiële instellingen fundamenteel 

zijn voor het op de korte en middellange termijn verwezenlijken van deze 

doelstellingen; onderstreept dat kmo's prioritaire toegang tot het investeringsplan 

moeten krijgen; 

11. erkent dat energie een belangrijke factor voor economisch concurrentievermogen is; 

benadrukt dat belemmeringen voor de interne energiemarkt moeten worden 

weggenomen, onder meer door energie-onafhankelijkheid te bevorderen; verzoekt de 

Commissie om de vorderingen op dit gebied te beoordelen, zowel op EU- als op 

nationaal niveau, en om steun te verlenen aan maatregelen om versnippering en 



 

 

problemen bij de tenuitvoerlegging aan te pakken; 

12. is nog steeds bezorgd over het gebrek aan vooruitgang bij het terugdringen van de 

excessieve particuliere schuldenlast; merkt op dat dit niet alleen een probleem vormt 

voor de financiële stabiliteit, maar ook het groeipotentieel van de EU beperkt en ervoor 

zorgt dat het monetair beleid van de ECB aan efficiëntie inboet; verzoekt de Commissie 

verdere voorstellen in te dienen voor de opstelling van efficiënte procedures voor de 

schuldafbouw in de particuliere sector, met inbegrip van faillissements- en 

insolventieprocedures, in combinatie met een billijke en transparante deling van de 

kosten, aangezien de enorme schuldenlast waaronder bedrijven en gezinnen gebukt gaan 

een van de voornaamste factoren is die particuliere investeringen beperken; 

Structurele hervormingen 

13. wijst erop dat in sommige landen structurele hervormingen noodzakelijk blijven; wijst 

er ook op dat de lidstaten die met succes aanpassingsprogramma's of programma's voor 

de financiële sector hebben uitgevoerd, zijn kunnen terugkeren naar de kapitaalmarkten, 

waar zij nu toegang hebben tot kapitaal tegen lage rentevoeten; wijst erop dat dit onder 

andere mogelijk gemaakt is door de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB); 

spoort de overige lidstaten in de eurozone aan niet minder ambitieus zijn bij het 

moderniseren van hun economieën; dringt erop aan bij hervormingen de sociale 

gevolgen en de gevolgen op het gebied van werkgelegenheid niet te veronachtzamen; 

benadrukt dat een soepeler monetair beleid van de ECB aangevuld moet worden met 

ambitieuze en sociaal duurzame structurele hervormingen van de lidstaten; 

14. verzoekt de lidstaten hun arbeidsmarkten efficiënter te maken, een actiever 

arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen gericht op het creëren van goedbetaalde banen, de 

socialebeschermingsstelsels (met inbegrip van de pensioenstelsels) te moderniseren, mét 

waarborging van het inclusieve karakter, duurzaamheid en billijkheid, en het juridisch 

en administratief klimaat voor bedrijfsinvesteringen te verbeteren en te stroomlijnen; 

benadrukt dat structurele hervormingen moeten leiden tot reële en duurzame groei, meer 

werkgelegenheid, versterkt concurrentievermogen en meer convergentie, en moeten 

worden aangevuld met goed gerichte langetermijninvesteringen in onderwijs, onderzoek 

en ontwikkeling, innovatie, infrastructuur, industrie, ICT, duurzame energie en human 

resources; 

15. verzoekt de lidstaten de inclusiviteit, duurzaamheid en eerlijkheid van de sociale 

bescherming te verzekeren en te verbeteren, met name voor de meeste behoeftigen, en 

het juridisch en administratief klimaat voor bedrijfsinvesteringen te verbeteren en te 

stroomlijnen; benadrukt dat banen kwalitatief goed moeten zijn om armoede onder 

werkenden te bestrijden en een oplossing moeten bieden voor de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen; benadrukt dat economische hervormingen aangevuld moete 

worden met goed gerichte langetermijninvesteringen in onderwijs, onderzoek en 

ontwikkeling, innovatie, infrastructuur, ICT en duurzame energie; 

16. benadrukt dat de afhankelijkheid van de EU van externe energiebronnen moet worden 

afgebouwd in het kader van de groeistrategie van de EU; herhaalt daarom dat de externe 

energievoorraden moeten worden gediversifieerd, de energie-infrastructuur van de EU 

moet worden verbeterd en de interne energiemarkt van de EU moet worden voltooid als 

kernprioriteiten van de EU-strategie voor energiezekerheid; 



 

 

17. benadrukt dat de EU niet op kosten alleen kan concurreren, maar de productiviteit moet 

verhogen via duurzame investeringen in onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en 

vaardigheden en het efficiënte gebruik van hulpbronnen op zowel nationaal als 

Europees niveau; verzoekt de Commissie en de regeringen om hier in hun begrotingen 

prioriteit aan toe te kennen; benadrukt dat de lidstaten bij het uittekenen van 

hervormingen bijzondere aandacht moeten schenken aan jeugdwerkloosheid, zodat 

jongeren van meet af aan de nodige kansen krijgen; dringt er in dit verband bij de 

lidstaten op aan sneller en doeltreffender gebruik te maken van de beschikbare 

financiële middelen, met inbegrip van de middelen uit hoofde van de Jeugdgarantie; 

18. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om financiële bijstand en het ad-

hocsysteem van de trojka in een verbeterde wettelijke structuur onder te brengen, 

overeenkomstig het kader voor het economisch bestuur van de EU en het EU-recht, en 

daarbij te zorgen voor democratische verantwoordingsplicht; benadrukt het belang van 

de opvolging van de trojkaverslagen die in maart 2014 werden goedgekeurd door het 

Parlement; verzoekt de Commissie de conclusies van deze verslagen uit te voeren; 

merkt op dat de financiële steun van de EU voor bepaalde lidstaten, die wordt verleend 

onder voorwaarden die solidariteit en conditionaliteit combineren, het meest succesvol 

is wanneer er sprake is van een sterke nationale inbreng en de wil om te hervormen; 

herinnert de Commissie en de lidstaten eraan dat zij een alomvattende effectbeoordeling 

van de programma's voor financiële steun moeten uitvoeren; 

19. verzoekt de Commissie dringende maatregelen te nemen om belastingfraude en -

ontduiking te bestrijden; dringt aan op een belastingstelsel dat eenvoudig en transparant 

is; verzoekt de lidstaten tot overeenstemming te komen over het voorstel inzake een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting 

als belangrijk instrument in die strijd, en is van oordeel dat zijn standpunt van 19 april 

2012 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad over een gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting (CCCTB)1 als basis zal 

dienen voor een redelijk compromis; herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om minder 

belastingen op arbeid te heffen; merkt op dat de maatregelen ter bestrijding van 

belastingfraude en -ontduiking de prerogatieven van de lidstaten niet mogen 

ondermijnen; verwelkomt niettemin een effectieve samenwerking op EU-niveau op het 

gebied van belastingovereenkomsten; 

20. wijst op de noodzaak van hervormingen van onderwijsstelsels om ervoor te zorgen dat 

de volgende generaties zich kunnen voorbereiden op de behoeften van arbeidsmarkten 

die in de toekomst zullen groeien; 

21. is van mening dat de lidstaten en de Commissie hun belofte om de interne markt te 

voltooien, met name de interne markt voor diensten en de digitale economie, nog niet 

zijn nagekomen; 

22. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om de governance van de interne markt te 

verbeteren; dringt er bij de Commissie op aan de doelstellingen van de interne markt af 

te stemmen op die van het Europees semester, en voor samenhang te zorgen tussen het 

monitoringmechanisme van de interne markt en dat van het Europees semester; is van 

mening dat een apart analysehulpmiddel, bestaande uit indicatoren die de 

tenuitvoerlegging van de interne markt meten, een nuttige leidraad kan zijn voor 
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landenspecifieke aanbevelingen en de jaarlijkse groeianalyse; benadrukt het belang en 

de toegevoegde waarde van de verslagen over de stand van de internemarktintegratie 

van de vorige jaren, die een bijdrage leveren aan de algemene prioriteiten in de 

jaarlijkse groeianalyse van de Commissie en aan de vaststelling van landenspecifieke 

aanbevelingen in het kader van het Europees semester; betreurt het daarom dat het 

verslag over de stand van de internemarktintegratie in 2015 is geschrapt; dringt er bij de 

Commissie op aan om alle bestaande in de EU-wetgeving voorziene middelen aan te 

wenden om ervoor te zorgen dat het Europees semester ten uitvoer wordt gelegd; 

23. is bezorgd over protectionistische tendensen in bepaalde lidstaten; merkt op dat het 

Verdrag niet voorziet in het beperken van het vrij verkeer van personen, diensten en 

kapitaal en dringt er bij de Commissie op aan deze vrijheden te waarborgen en 

handhaven; 

24. onderstreept het feit dat het gebrek aan een goed functionerende interne arbeidsmarkt en 

een evenwichtige aanpak van immigratie de groei in de EU belemmert; is bezorgd over 

protectionistische tendensen in bepaalde lidstaten; merkt op dat het Verdrag niet 

voorziet in het beperken van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en 

kapitaal, en dringt er bij de Commissie op aan deze vrijheden te waarborgen en 

handhaven; 

25. herhaalt dat het belangrijk is arbeidsmobiliteit (zowel grens- als sectoroverschrijdend), 

een betere arbeidsproductiviteit (gekoppeld aan vakopleidingen om de inzetbaarheid te 

verbeteren), banenkwaliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt te garanderen, en 

tegelijkertijd de nodige ruimte voor werkzekerheid te behouden, door het gebruik van 

onzekere arbeidsovereenkomsten te beperken en voldoende ruimte te creëren voor 

collectieve onderhandelingen; onderstreept dat een betere afstemming van het aanbod 

aan vaardigheden op de vraag, alsook werk- en loopbaanbegeleiding, in de toekomst 

zeer belangrijk zullen worden; is van mening dat een grotere mobiliteit het aantal niet-

ingevulde vacatures, dat naast de hoge werkloosheid blijft bestaan, kan helpen verlagen; 

benadrukt het belang om te investeren in de inzetbaarheid van vrouwelijke en jonge 

werknemers, voornamelijk in de context van de opkomende technologieën en nieuwe 

sectoren, aangezien in deze sectoren nieuwe banen kunnen worden gecreëerd; 

26. verwelkomt maatregelen die het proces van het Europees semester doeltreffender en 

democratischer maken; erkent dat de tenuitvoerlegging beter is in die domeinen van de 

overheidsfinanciën waar de toezichtsinstrumenten krachtiger zijn; dringt aan op een 

evenwichtige integratie van werkgelegenheids- en sociaaleconomische indicatoren; 

Budgettaire verantwoordelijkheid 

27. is ingenomen met de sterke afname van het aantal landen die onderworpen zijn aan een 

buitensporigtekortprocedure – van 24 in 2011 naar 11 in 2014; merkt op dat het 

begrotingsbeleid in de EU in 2015 naar verwachting nagenoeg neutraal zal blijven door 

deze budgettaire verbetering; verzoekt de Commissie te bekijken of het EU-

begrotingsbeleid verenigbaar is met de noodzaak van het aanzwengelen van 

investeringen; uit echter zijn bezorgdheid over de toenemende ongelijkheid, de dalende 

koopkracht, de hoge langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid, en de nog steeds 

zeer hoge publieke en private schuldenlast van een aantal lidstaten in de eurozone, een 

omstandigheid die niet alleen de groei belemmert, maar ook een wezenlijk risico vormt 

in geval van mogelijke toekomstige schokken; verzoekt de Commissie de groei-



 

 

indicatoren op een omzichtige, behoedzame manier te interpreteren en de kwaliteit van 

de economische voorspellingen te evalueren, aangezien eerdere voorspellingen van de 

Commissie veel te vaak naar beneden moesten worden bijgesteld; 

28. is het eens met de Commissie dat de meeste lidstaten moeten doorgaan met het werken 

aan groeivriendelijke begrotingsconsolidatie; verzoekt de lidstaten met voldoende 

budgettaire ruimte om de belastingen en sociale bijdragen te verlagen met het oog op 

het stimuleren van particuliere investeringen en de groei; verzoekt de Commissie om 

concrete aanbevelingen voor te stellen aan de lidstaten, inclusief de lidstaten waarvoor 

een economisch aanpassingsprogramma geldt, zodat die lidstaten economische groei 

ondersteunen middels duurzame en sociaal uitgebalanceerde structurele hervormingen 

die leiden tot het creëren van kwalitatief goede banen, versterkt concurrentievermogen 

en meer convergentie; 

29. neemt nota van de beoordeling van de Commissie van de ontwerpbegrotingsplannen 

van de lidstaten; benadrukt dat de evaluatie van ontwerpbegrotingsplannen dient gericht 

te zijn op duurzame financiering; wijst op het belang van de toepassing van 

begrotingsregels en van de naleving van het beginsel van gelijke behandeling; 

30. merkt op dat slechts vijf lidstaten volledig bleken te voldoen aan de bepalingen van het 

SGP; wijst op het feit dat het SGP uitgewerkt is bij consensus van alle lidstaten; 

benadrukt dat indien een groot deel van uitgaven besteed worden aan het afbouwen van 

schulden minder middelen overschieten voor overheidsdiensten en publieke 

investeringen; aanvaardt daarom dat tekortvermindering in landen met een hoge 

schuldenlast nodig blijft, maar is van oordeel dat deze begrotingsconsolidatie zo zou 

moeten worden uitgevoerd dat kwetsbare gebruikers van overheidsdiensten worden 

beschermd, overheidsinvesteringen worden beschermd en inkomsten op een billijke 

wijze worden gegenereerd door middel van meer groei; 

Betere coördinatie van het nationale beleid 

31. is ingenomen met het waarschuwingsmechanismeverslag; is tevreden met de 

geleidelijke vermindering van interne onevenwichtigheden in de economie van de 

lidstaten; vestigt de aandacht op de externe onevenwichtigheden in bepaalde lidstaten, 

met inbegrip van de grote handelsoverschotten; wijst erop dat de EU als zodanig 

mondiaal marktaandeel verliest; 

32. wijst erop dat de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden niet alleen 

tot doel heeft grote negatieve gevolgen voor de groei en de werkgelegenheid in een land 

te vermijden, maar ook te voorkomen dat de gevolgen van slecht ontworpen nationaal 

beleid overslaan op andere lidstaten in de eurozone; neemt via het verslag van de vier 

voorzitters nota van de aankondiging van de Europese Raad van december 2014 om in 

2015 vooruitgang te boeken in het debat over een betere coördinatie van het 

economische beleid in de EMU; 

33. herhaalt zijn standpunt dat het huidige kader voor het economisch bestuur onvoldoende 

democratische verantwoording omvat voor de betrokken instellingen en organen die de 

regels ervan moeten toepassen; verzoekt de Commissie de nodige voorstellen te doen 

om het ontbreken van een behoorlijke democratische verantwoording over het 

economisch bestuur van de EU aan te pakken; 



 

 

34. vindt dat rekening gehouden moet worden met de aanzienlijke daling in de prijs van olie 

en gekeken moet worden of deze meevaller helemaal aan de gebruikers van fossiele 

brandstoffen moet worden doorgegeven of slechts gedeeltelijk, waarbij regeringen de 

belastingen op fossiele brandstoffen verhogen teneinde hun tekorten te reduceren, 

investeringen te financieren, te betalen voor het klimaatveranderingsbeleid en de 

gevolgen van de deflatoire tendensen op te vangen; 

EU-begroting 

35. benadrukt dat de waarachtigheid van de overheidsfinanciën het leidende beginsel moet 

zijn voor de opzet van de nationale begrotingen en de Europese begroting, teneinde de 

convergentie en stabiliteit in de EU te waarborgen; is ervan overtuigd dat deze 

waarachtigheid deel uitmaakt van de oplossing voor de vertrouwenscrisis tussen de 

lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Europese burgers, die is vergroot door de 

recente financiële crisis; 

36. verzoekt derhalve om de bij de opzet van de nationale begrotingen gebruikte 

economische veronderstellingen te harmoniseren; is met name van mening dat de 

internationale economische situatie aan een gemeenschappelijke evaluatie moet worden 

onderworpen; 

37. verzoekt, met het oog op vergelijkbaarheid en om buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden te voorkomen, om een meer geharmoniseerde presentatie van de 

overheidsrekeningen; verzoekt in het bijzonder om standaardisering van de wijze 

waarop de lidstaten hun bijdrage aan de EU-begroting in de boekhouding opnemen; 

38. verzoekt de Commissie alle democratische tekorten in het semester op te vangen door 

middel van het voor 2015 aangekondigde maatregelenpakket voor de verdieping van de 

economische en monetaire unie; 

39. acht het van essentieel belang dat het Europees Parlement en de nationale parlementen 

nauwer samenwerken in het kader van het Europees semester voor economische en 

budgettaire governance; verbindt zich ertoe de betrekkingen met de nationale 

parlementen te verdiepen in een geest van constructief partnerschap; 

40. betreurt het feit dat het bedrag van onbetaalde rekeningen op de EU-begroting de 

geloofwaardigheid van de EU ondermijnt en haaks staat op de op het hoogste politiek 

niveau vastgestelde doelstellingen inzake groei en werkgelegenheid - met name voor 

jongeren - en steun voor kleine en middelgrote ondernemingen, en vreest dat dit de 

kloof tussen de Unie en haar burgers zal vergroten; 

41. wenst dat in het kader van de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) na 

de verkiezingen de toegevoegde waarde van de EU-middelen ter ondersteuning van de 

door de Unie vastgestelde doelstellingen op het gebied van concurrentievermogen, 

groei, werkgelegenheid en energietransitie wordt geanalyseerd en daardoor vergroot; 

verzoekt de Commissie een duidelijkere methode vast te stellen om de EU-middelen en 

-uitgaven in verband met de Europa 2020-doelstellingen beter te kunnen volgen, 

teneinde betere effectbeoordelingen mogelijk te maken; 

42. verzoekt de Commissie voorts om verslag uit te brengen over de mogelijke negatieve 

gevolgen van de kwestie van de vertraagde betalingen voor de door de lidstaten gedane 



 

 

toezeggingen in het kader van het Europees semester; 

43. wijst erop dat de overheidsinstellingen in een groot aantal lidstaten nog altijd niet 

efficiënter zijn gemaakt, hoewel verbeteringen op dat gebied het mogelijk maken 

besparingen te realiseren door middel van het rationaliseren van de organisatie en het 

verminderen van de administratieve lasten voor ondernemingen en burgers; 

44. is ingenomen met het feit dat de Commissie in haar jaarlijkse groeianalyse 2015 heeft 

gewezen op het economische belang van de Europese structuur- en investeringsfondsen 

(inclusief het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief); herinnert eraan dat deze fondsen 

gemiddeld 10% van de totale publieke investeringen in de EU uitmaken, maar dat de 

situatie per land verschilt en dat ze in sommige lidstaten tot wel 80% van de publieke 

investeringen uitmaken; benadrukt dat de structuur- en investeringsfondsen een goed 

voorbeeld zijn van de synergie tussen de Europese begroting en de nationale 

begrotingen op basis van gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen die zijn 

vastgelegd in partnerschapsovereenkomsten inzake groei en investeringen 

overeenkomstig de Europa 2020-strategie; steunt alle inspanningen in de richting van 

een slimme bundeling van Europese en nationale begrotingsmiddelen met het oog op 

het behalen van efficiëntiewinst, economische groei en lagere nationale tekorten door 

middel van een positief effect van gedeelde hulpbronnen; 

45. benadrukt dat er dringend behoefte is aan een doeltreffende aanpak van de 

belastingfraude waardoor de EU-begroting mogelijk aanzienlijke middelen misloopt; 

46. verzoekt de Commissie met een analyse te komen van de mogelijke gevolgen van een 

herschikking van de middelen van EU-programma's zoals de financieringsfaciliteit voor 

Europese verbindingen en Horizon 2020; 

47. verzoekt de lidstaten dit fonds, dat is bedoeld om de impact van overheidsuitgaven te 

maximaliseren en private investeringen aan te trekken, aan te vullen; 

o 

o     o 

48. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 

Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de nationale parlementen en de 

Europese Centrale Bank. 

 

 


