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4-002 

VOORZITTER: CHRISTA RANDZIO-PLATH 
 
(De vergadering wordt om 9.45 uur geopend.)  

4-003 

In memoriam 

4-004 

De Voorzitter. − Voordat wij de agenda van vandaag 
behandelen en met de hoorzitting beginnen, wil ik u 
verzoeken een eerbetoon te brengen aan Anna Lindh, de 
Zweedse minister van Buitenlandse Zaken. Zij heeft zich 
bijzonder ingezet voor Europa en voor de Europese 
Economische en Monetaire Unie. Zij is gestorven aan de 
zware verwondingen van de aanslag. Mag ik u 
verzoeken te gaan staan en met mij Anna Lindh, de 
Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, te gedenken? 
 
(De aanwezigen staan op en nemen een minuut stilte in 
acht.)  

4-005 

Hoorzitting van de heer Trichet 

4-006 

De Voorzitter. − Dames en heren, aan de orde is 
vandaag de hoorzitting met de kandidaat voor de functie 
van president van de Europese Centrale Bank, Jean-
Claude Trichet. Wij hebben de benoeming 
overeenkomstig de voorschriften ontvangen. De 
schriftelijke procedure ligt reeds achter ons; de 
schriftelijke vragen en de schriftelijke antwoorden heeft 
u ontvangen. Deze voormiddag, mijnheer Trichet, 
hebben wij de gelegenheid in een dialoog met u meer 
over u te weten te komen. Uit de formele betrokkenheid 
van het Europees Parlement bij de benoemingsprocedure 
– het betreft geen bekrachtiging zoals in de Amerikaanse 
senaat het geval is – vloeit voor ons een belangrijke taak 
voort, aangezien wij - en met ons de publieke opinie - 
willen weten wat voor persoon u bent. Men moet 
immers op u kunnen bouwen. Dat is bij deze functie van 
cruciaal belang. Onze vragen betroffen en betreffen 
derhalve vooral uw persoonlijkheid, uw integriteit, uw 
professionaliteit en uw denkbeelden en concepten over 
de Economische en Monetaire Unie, de transparantie en 
de democratische rekenschapsplicht van de Europese 
Centrale Bank en het Europese monetair beleid. Ik heet 
u van harte welkom en geeft u onmiddellijk het woord.  

4-007 

Trichet, kandidaat voor de functie van president van de 
ECB. − (DE)  Dank u wel, mevrouw de Voorzitter, het is 
voor mij een grote eer en een groot genoegen hier bij u 
in de Commissie economische en monetaire zaken te 
zijn. In de jaren 1992 en 1993, toen ik voorzitter was van 

het Europees Monetair Comité, heeft u mij hier reeds 
ontboden en daaruit resulteerden zeer positieve 
hoorzittingen.  

4-008 

(FR) Ik wil u hartelijk bedanken, mevrouw de 
Voorzitter, dat u mij hier heeft uitgenodigd. Op uw 
verzoek zal ik hier het woord voeren. Allereerst zou ik u 
willen wijzen op het succes van de euro, van de 
Europese Centrale Bank en van het Eurosysteem als 
geheel. Ik zal niet te lang stilstaan bij het technische 
succes ervan, namelijk de overgang naar een enkel 
Europees Monetair Stelsel op 1 januari 1999. Voordien 
lazen wij vaak genoeg analyses die zeer pessimistisch 
waren over de vraag of het technisch mogelijk zou zijn 
vanaf de eerste dag een verenigde monetaire markt te 
hebben. De geachte leden van deze commissie weten 
heel goed dat deze sombere voorspellingen niet zijn 
uitgekomen. Ook zal ik niet te lang stilstaan bij de 
overgang op de euromunten en eurobiljetten, die volgens 
mij een erg groot succes is geweest. Ook daar had men 
ons rampen voorspeld. Men had ons verteld dat het 
buitengewoon moeilijk zou zijn en dat de Europese 
burgers uitermate ontevreden zouden zijn. In plaats 
daarvan hebben we een groot succes gezien dat mijns 
inziens enigermate onderschat wordt. 
 
Maar ik zou wel willen stilstaan bij een derde succes dat 
ook aanzienlijk is en, me dunkt, eveneens ietwat 
onderschat wordt, namelijk het feit dat we, onder het 
presidentschap van de heer Wim Duisenberg, aan de 
euro net zoveel geloofwaardigheid en vertrouwen 
hebben weten mee te geven als in Europa sinds heel 
lange tijd was opgebouwd. En ik mag niet nalaten, 
mevrouw de Voorzitter – want die punten zijn een jaar 
of tien, elf geleden ook ter sprake geweest – te zeggen 
dat de rendementscurve – de yield curve, zoals men in 
economisch jargon zegt – van de euro overeenkomt met 
de rendementscurve van de sterkste Europese munten 
van vlak voor de invoering van de euro. Dat wil zeggen 
dat we aan de euro echt die erfenis van 
geloofwaardigheid en vertrouwen hebben weten mee te 
geven die we opgebouwd hadden en die er voor had 
gezorgd dat we op de markt konden profiteren van erg 
lage rentetarieven voor vijf, tien, dertig jaar. Ik zal hier 
niet verder op ingaan maar ik denk wel dat dat het 
grootste succes is van de euro. Natuurlijk is dat ook wat 
van ons gevraagd was. Onze opdracht was van de euro 
minstens zo’n goede munt te maken als de beste 
Europese munten en volgens mij zijn we daarin 
geslaagd. Ik zeg dat zonder schroom, want het valt te 
bewijzen. Het niveau van de marktrente op de lange en 
middellange termijn laat zien dat we de lijn van die beste 
munten voortzetten en dat we hebben kunnen zorgen 
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voor een uitstekend financieel klimaat voor alle 
Europeanen. 
 
Ik ben zo vrij er nog even op te wijzen dat dit het 
resultaat is van teamwork. Het is te danken aan het werk 
van het monetaire team van Europa, onder leiding van 
onze president, die als ik me niet vergis gisteren hier 
was. Hij is een groot teamleider geweest en ik zal mijn 
uiterste best doen zelf ook een teamleider te zijn, want in 
een onafhankelijke instelling kunnen de beslissingen niet 
van één persoon komen; ze moeten altijd genomen 
worden op basis van de gezamenlijke wijsheid van 
collega’s. Ook bij alle nationale centrale banken is het 
trouwens de regel om zich te verlaten op de wijsheid van 
een team. Bij ons heeft de president van de Europese 
Centrale Bank meerdere teams onder zich waar hij het 
beste uit moet halen: de directie van de ECB, een team 
dat u goed kent omdat het Europees Parlement de 
benoeming van elk van haar leden beoordeelt; de Raad 
van Bestuur, waarvan de achttien leden een zeer hecht 
team vormen en waaraan we mijns inziens, alsmede aan 
de teamleider, de successen te danken hebben die ik net 
noemde; en bovendien alle andere medewerkers in dit 
veld, dus bij de ECB en de nationale centrale banken die 
bij de euro zijn aangesloten. Ik zou hen graag willen 
vergelijken met een rugbyteam; op dit moment spelen 
we nog rugby met dertien spelers maar ik hoop dat we 
straks zo snel mogelijk het aantal spelers kunnen 
uitbreiden. Voorlopig hebben we dus een team van 
dertien, met de ECB als het ware als aanvoerder op het 
veld en nog twaalf spelers die met z’n allen zorgen voor 
het succes. 
 
Mevrouw de Voorzitter, sommige parlementariërs 
hebben mij gevraagd om ook in andere talen dan mijn 
moedertaal, het Frans, te spreken. Ik moet zeggen dat ik 
me niet aan het Italiaans of het Spaans zal wagen, 
aangezien ik dan met een belabberd accent zou spreken, 
of aan het Duits, want die taal beheers ik niet goed 
genoeg. Maar ik zal wel, met uw welnemen, op een 
gegeven moment misschien overschakelen op een taal 
die ik wat beter beheers. Ik wilde u maar even 
waarschuwen. 
 
U heeft het gehad over het probleem van de 
transparantie en van de accountability. Ik weet dat dat 
een voortdurende zorg is voor het Europees Parlement 
en uw commissie. Ik kan u vertellen dat de ECB van het 
begin af aan – en dat is misschien ook niet voldoende 
benadrukt – een transparantie heeft nagestreefd die veel 
verder gaat dan bij centrale banken gebruikelijk was. We 
hebben namelijk besloten om onmiddellijk, in real time, 
nadat we ons standpunt hebben bepaald en een besluit 
hebben genomen, onze meningen openbaar te maken. In 
de praktijk werkt het zo dat onmiddellijk na de 
vergadering van de Raad van Bestuur van de Europese 
Centrale Bank de president van de ECB namens de hele 
Raad van Bestuur zijn mening geeft en een zeer grondig 
persbericht van vier of vijf bladzijden doet uitgaan, 
zodat de publieke opinie, onze medeburgers, alle burgers 
van Europa, maar ook alle investeerders en spaarders, in 
real time kunnen beschikken over de opvattingen van de 
ECB. Die gang van zaken was iets nieuws. Toen we dit 

op 1 januari 1999 voor het eerst deden was het bij de 
centrale banken de regel om pas vijf of zes weken na de 
vergadering met documenten te komen. Je zou denk ik 
dus kunnen zeggen dat de ECB, op aanraden van het 
Parlement – aangezien u immers buitengewoon duidelijk 
bent geweest als het om transparantie gaat – deze nieuwe 
gang van zaken in de wereld van de centrale banken 
heeft ingevoerd, die erin bestaat om in real time een 
volledige beoordeling te leveren. 
 
Naar mijn idee heeft het vraagstuk van transparantie 
vervolgens navolging gevonden. Vandaag de dag kan 
namelijk geen enkele centrale bank er meer mee 
volstaan zijn besluit mee te delen zonder het toe te 
lichten. Je kunt dus denk ik wel stellen dat wij in zekere 
zin samen hebben bijgedragen aan een grotere 
transparantie. Daarnaast zou ik willen noemen dat u – en 
dat weet u beter dan wie ook – erom had gevraagd of 
sommige van onze vooruitzichten ook gepubliceerd 
konden worden. Dat was niet de gewoonte bij de 
Europese centrale banken, maar wij hebben het wel 
gedaan, zij het met als kanttekening dat deze 
vooruitzichten niet moesten worden beschouwd als die 
van de Raad van Bestuur zelf, daar deze zich de 
mogelijkheid wilde voorbehouden om alle beschikbare 
vooruitzichten in ogenschouw te nemen en dus niet 
alleen die van de ambtenaren van het eurosysteem, de 
ECB en de nationale centrale banken. Ik weet dat u 
liever nog verder zou gaan en misschien zal de 
gelegenheid zich voordoen om op dit punt terug te 
komen. 
 
Wat betreft de verantwoordingsplicht – de zogenaamde 
accountability – van een onafhankelijke instelling wil ik 
hier alleen maar kort zeggen dat wij ons daar zeer van 
bewust zijn. Ik ben ervan overtuigd dat 
onafhankelijkheid en transparantie twee kanten van 
dezelfde medaille zijn. Wij zijn ons er ook erg van 
bewust dat in een grote democratie als de Europese en 
onze nationale democratieën een onafhankelijke 
instelling duidelijk de eindverantwoordelijkheid heeft 
ten overstaan van de publieke opinie. Dit is een 
uitgemaakte zaak en mijn ervaring als president van de 
Franse centrale bank heeft me in deze overtuiging 
gesterkt. 
 
Wat de governance betreft wil ik daarbij sterk 
benadrukken dat goed bestuur onmisbaar is. Het is 
essentieel voor de economie in het algemeen; het is, 
vanzelfsprekend, van wezenlijk belang binnen openbare 
instellingen; en het is van levensbelang binnen een 
centrale bank. In dat opzicht moeten we natuurlijk 
streven naar de best mogelijke vorm van bestuur van een 
centrale bank. Dat punt wilde ik alleen maar even 
noemen.  

4-009 

(EN) De vraag of wij voldoende actief zijn geweest bij 
het bevorderen van groei en de werkgelegenheid – met 
andere woorden, wij richten ons niet uitsluitend op 
prijsstabiliteit – is in de Europese arena reeds uitgebreid 
besproken en beantwoord. Men heeft ons de bewaking 
van de prijsstabiliteit opgedragen omdat – hierover zijn 
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de Europeanen het mijns inziens eens – prijsstabiliteit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor groei en 
werkgelegenheid. 
 
Voor de onderhandelaars die het Verdrag van Maastricht 
hebben goedgekeurd en ondertekend stond prijsstabiliteit 
niet op gespannen voet met groei en werkgelegenheid. Ik 
kan uiteraard in vereenvoudigde vorm de vier redenen 
noemen waarom prijsstabiliteit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor groei en werkgelegenheid. 
Prijsstabiliteit beschermt de koopkracht van de burgers 
en de huishoudens. Dit is een belangrijke voorwaarde 
voor consumentenvertrouwen en groei. Daarnaast 
waarborgt prijsstabiliteit het hoogst mogelijke niveau 
van vertrouwen van spaarders. Dit is een noodzakelijke 
voorwaarde voor gunstige rentevoeten op de 
kapitaalmarkten, hetgeen, zoals ik reeds heb 
aangegeven, gunstige financiële omstandigheden voor 
groei en werkgelegenheid tot gevolg heeft. 
Prijsstabiliteit maakt een lage inflatie mogelijk en 
derhalve lage stukloonkosten. Dit is gunstig voor het 
concurrentievermogen van de industrie. In het algemeen 
betekent prijsstabiliteit dat bij besluitvormingsprocessen 
kan worden uitgegaan van financiële stabiliteit op de 
middellange en lange termijn. Dit draagt bij tot de beste 
toewijzing van kapitaal, hetgeen opnieuw gunstig is voor 
groei en werkgelegenheid. 
 
Ik wil niet verder ingaan op het feit dat structurele 
hervormingen essentieel zijn voor het verhogen van het 
groeipotentieel: een adequate en gezonde begroting en 
fiscaal beleid vormen een andere voorwaarde voor 
gepaste groei op middellange en lange termijn. Verder is 
er uiteraard nog een aantal uiterst belangrijke elementen.  

4-010 

(FR) Tot slot, mevrouw de Voorzitter wil ik het nog 
even over vertrouwen hebben. Vertrouwen lijkt mij van 
cruciaal belang voor onze sector. Het functioneren van 
de munt in een zo gunstig mogelijk financieel klimaat 
staat of valt bij het vertrouwen van onze medeburgers. Ik 
denk dan aan die geweldige erfenis in de vorm van lage 
langetermijnrentetarieven die de beste munten van 
Europa hebben nagelaten aan de euro. Maar dat 
vertrouwen is niet alleen vertrouwen in de munt zelf. 
Wij hebben hieraan onze bijdrage geleverd door te 
proberen ervoor te zorgen dat dat vertrouwen stijgt. 
Maar vertrouwen is een veel breder concept. Als ik kijk 
hoe Europa er op dit moment voorstaat, nu het ons 
teleurstelt als het gaat om het scheppen van banen en 
groei, komt het mij voor dat dit voor een belangrijk deel 
te wijten is aan een gebrek aan vertrouwen van 
consumenten, investeerders en ondernemers. Aan 
kapitaal ontbreekt het niet, noch aan mensen, en ook niet 
aan technologie, ook al valt er op die terreinen veel 
vooruitgang te boeken. Wij financieren zelf met onze 
spaarzin onze eigen investeringen. Onze vermogens 
lijken me onaangetast. Waar het ons dus aan schort is 
misschien dat extra beetje vertrouwen dat zou kunnen 
zorgen voor extra elan. Wat ons werkgebied betreft 
hebben wij in elk geval de verantwoordelijkheid om te 
proberen aan dat extra vertrouwen bij te dragen.  

4-011 

De Voorzitter. − Dank u wel, mijnheer de president. U 
bent kandidaat voor een centrale bank die geen jonge 
instelling meer is – zij bestaat immers reeds ruim vijf 
jaar – en waaraan u de afgelopen jaren een bijdrage hebt 
geleverd. Het zal u niet verbazen dat wij u zeer concrete 
vragen willen stellen; via deze hoorzitting willen wij niet 
alleen invloed uitoefenen ten gunste van de transparantie 
van het monetair beleid, maar vooral ook duidelijk 
maken hoe belangrijk het is dat de persoon die leiding 
geeft aan de ECB vertrouwen geniet.  

4-012 

Karas (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de president, ik heb 
een paar vragen. Ten eerste: wij bevinden ons thans in 
een vertrouwenscrisis. Nu komt u uit een land dat het 
Stabiliteits- en groeipact niet naleeft, al staat u daarin 
niet alleen. Wat zijn volgens u de oorzaken van het feit 
dat het Stabiliteits- en groeipact in sommige lidstaten 
niet wordt nageleefd? 
 
Ten tweede: wat zijn voor u de belangrijkste eisen aan 
het adres van de lidstaten van de Europese Unie die het 
Stabiliteits- en groeipact niet naleven? 
 
Ten derde: de interne markt is nog niet gerealiseerd in 
Europa en wordt nog niet als thuismarkt ervaren. Wat 
zijn de zwakke punten van de interne markt in Europa? 
Bent u voorstander van opname van de prijsstabiliteit in 
de Grondwet? 
 
Mijn laatste vraag betreft het vertrouwen. Zoals u weet 
heeft er over uw benoeming een debat plaatsgevonden, 
zowel met betrekking tot de procedure van de 
benoeming als – de afgelopen weken en maanden – 
vanwege de rechtszaak tegen u. Heeft u, als u nu 
terugblikt, nog een boodschap met betrekking tot het 
vervroegde vertrek van de heer Duisenberg en de 
rechtszaak?  

4-013 

Trichet. − (EN) Het Stabiliteits- en groeipact is 
vastgelegd in een aan het Verdrag gehecht protocol, dat 
met eenparigheid is aangenomen. Dit betekent dat het de 
thans in Europa geldende regelgeving is. Zoals de heer 
Duisenberg heeft gezegd beschouwen wij de Commissie 
als de hoedster van het Verdrag en van het Stabiliteits- 
en groeipact. Wij hopen dat het Pact overeenkomstig de 
bepalingen wordt toegepast. Alle betrokkenen moeten 
hun deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen, 
dat wil zeggen de Commissie, de Raad - die besluit op 
basis van de analyse van de Commissie – en het geheel 
van de Europese instellingen. De Europese Centrale 
Bank en alle betrokken centrale banken kunnen de 
betrokkenen slechts aanmoedigen om hun volledige 
verantwoordelijkheid op zich te nemen. 
 
Ik ken de regels van het Stabiliteits- en groeipact goed, 
want het plafond van 3 procent is in mijn land begin 
jaren ’80 ingevoerd op grond van een eenvoudige 
analyse volgens welke men toekomstige generaties niet 
mocht overbelasten. Om de economische redenering 
enigszins te verhelderen, kunnen wij stellen dat elke 
economie een plafond kent. Wanneer men boven dit 
plafond uitstijgt worden de Keynesiaanse effecten van 
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bijkomende overheidsuitgaven en tekorten tenietgedaan 
door wat ik de Ricardiaanse effecten zou willen noemen, 
namelijk dat het verlies als gevolg van het afgenomen 
vertrouwen van de huishoudens en ondernemers de 
mogelijke winst van de Keynesiaanse effecten overtreft. 
Dit betekent dat er bij alles wat men doet limieten 
moeten worden vastgelegd. In Europa is men tot de 
conclusie gekomen dat de limiet bij 3 procent ligt. Zoals 
gezegd is men in mijn land met deze limiet vertrouwd, 
aangezien zij reeds lang voor de onderhandelingen over 
het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en 
groeipact werd ingevoerd. 
 
Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor groei 
en werkgelegenheid. Dat is de economische 
onderbouwing van de idee dat het begrotingstekort een 
bepaald niveau niet mag overstijgen. De beginselen die 
aan de basis liggen van het Stabiliteits- en groeipact zijn 
gunstig voor de groei en de werkgelegenheid. Ik zou hier 
langer over kunnen uitwijden, want er zijn voorbeelden 
van dergelijke successen. Een gezond fiscaal beleid is 
een goede basis voor een hogere groei en meer 
werkgelegenheid. 
 
U heeft mij gevraagd drie vereisten te formuleren voor 
het geval dat het Stabiliteits- en groeipact er niet was 
geweest. Ik zal hier niet op ingaan. Het Stabiliteits- en 
groeipact is noodzakelijk. Het vormt een essentieel 
onderdeel van de EMU. Ik wil er in dit verband en 
passant op wijzen dat het van buiten Europa gezien een 
zeer moedig besluit was om een gemeenschappelijke 
munt in te voeren zonder federale regering en zonder 
federale begroting. Wij zijn moedig geweest. In de 
nieuwe wereld vraagt men mij regelmatig of wij niet 
overmoedig zijn geweest. Op deze vraag geef ik het 
enige economisch zinvolle antwoord, namelijk: “Ja, wij 
zijn stoutmoedig geweest, maar het Stabiliteits- en 
groeipact waarborgt dat wij ons in Europa met onze 
algemene beleidsmix niet in onbekende wateren 
begeven, want wij houden toezicht op het nationaal 
fiscaal beleid”.  

4-014 

(FR) De geachte afgevaardigde heeft mij ook vragen 
gesteld over de interne markt. Ik denk dat er nog veel 
vooruitgang te boeken valt als het gaat om het tot stand 
brengen van een zo actief mogelijke interne markt. 
Volgens mij kun je de zaken altijd van twee kanten 
bekijken: je kunt zeggen dat het glas halfleeg is of dat 
het halfvol is. Zo is het met alles in Europa. Als we naar 
het verleden kijken, kunnen we zeggen dat wat we 
gedaan hebben een heus mirakel is dat in de hele wereld 
zijn weerga niet kent en dat we daarmee een 
buitengewone prestatie hebben geleverd. Maar als we 
dan naar de toekomst kijken kunnen we stellen dat er 
nog geweldig veel gedaan moet worden. Het is duidelijk 
dat dit ook voor de interne markt geldt. 
 
Ik wil toch even zeggen dat in mijn ogen de interne 
markt economisch bezien niet kan worden voltooid 
zonder een eenheidsmunt. Natuurlijk is er meer voor 
nodig, maar het lijkt me toch een voorwaarde die 
noodzakelijk is wanneer je over een echte interne markt 

wilt beschikken. Stelt u zich de Amerikaanse interne 
markt maar eens voor met verschillende valuta in 
Massachusetts, Californië en Wyoming : dat zou een 
totaal ander beeld geven. We weten heel goed dat de 
interne markt - om voltooid te kunnen worden - ook een 
eenheidsmunt nodig heeft. Maar er moeten los van de 
munt nog heel wat inspanningen geleverd worden 
aangaande de interne markt zelf. 
 
Tot slot heeft u mij een aantal vragen gesteld over 
justitieel gerelateerde zaken. Met uw welnemen zeg ik 
niets wat ik nog niet eerder heb gezegd. De hele zaak is 
– natuurlijk, per definitie – openbaar geweest. Ikzelf heb 
me altijd strikt aan de procedures gehouden. Ik heb 
daarom, ik geloof drie jaar geleden, eenvoudigweg in 
drie zinnen gezegd dat mijn medewerkers en ik alles 
gedaan hadden wat binnen onze mogelijkheden lag om 
de gegeven situatie te herstellen. Gedurende die 
drieëneenhalf jaar heb ik nooit iets anders gezegd, zelfs 
niet na het justitieel eindoordeel, en ook nu heb ik op dit 
punt niets toe te voegen.  

4-015 

Goebbels (PSE). – (FR) Mijnheer de bankpresident, u 
bent een van de ontwerpers van het Verdrag van 
Maastricht. Aan u danken wij onder andere die 
befaamde bovengrens voor de overheidsschuld van 60 
procent van het BBP. U weet dus beter dan wie dan ook 
dat al die parameters niet echt een wetenschappelijke 
basis hebben, maar voortkomen uit politieke 
onderhandelingen. Welnu, ten tijde van de debatten over 
het toen nog toekomstige Stabiliteitspact was men vooral 
uit op prijsstabiliteit, met als gevolg dat dat 
Stabiliteitspact nagenoeg niets zegt over recessierisico’s 
of wat ook maar met groei te maken heeft. 
Desalniettemin hebben de regeringen vrijwillig met het 
pact ingestemd en – u heeft gelijk dat u dat nog even 
aanhaalt – alle regeringen die het getekend hebben 
moeten zich natuurlijk ook aan dat pact houden. 
 
Denkt u niet dat het tijd wordt – zoals professor Monti al 
gezegd heeft – om van dit op zich al slimme Pact een 
nóg slimmer Pact te maken, namelijk een Pact dat niet 
alleen stabiliteit beoogt maar ook groei?  

4-016 

Trichet. – (FR) Als antwoord zou ik willen zeggen dat 
de onderliggende economische redenering volgens mij 
de volgende is : afgezien van bepaalde grenzen voor het 
begrotingstekort – en, zo zeg ik bij mezelf, ook afgezien 
van bepaalde grenzen op het gebied van 
overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto 
binnenlands product – werken wij niet mee aan de groei 
en het scheppen van banen, omdat we, wanneer we 
vertrouwen kwijtraken, meer verliezen dan we eventueel 
in Keynesiaanse termen winnen. Natuurlijk versimpel ik 
nu de economische redenering enorm. Maar ik denk echt 
dat het Stabiliteitspact op die manier toch ook een 
groeipact is. 
 
De titel Stabiliteits- en groeipact is mijns inziens niet 
verkeerd gekozen omdat met dit pact - omdat het er ís en 
omdat men zich eraan houdt – juist het vertrouwenspeil 
kan worden verhoogd en ik heb u al gezegd dat 
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vertrouwen het ingrediënt is waar het het meest aan 
ontbreekt. Nogmaals, ik denk niet dat het in Europa aan 
kapitaal ontbreekt, dat het aan menskracht schort of dat 
de scholing onvoldoende is in vergelijking met andere 
landen, zelfs al is er op dat gebied veel vooruitgang te 
boeken. Waarschijnlijk hebben we alleen meer 
vertrouwen nodig. Meer zal ik er niet over zeggen. 
 
U heeft zelf benadrukt dat er altijd een oordeel gegeven 
dient te worden. Dat oordeel is gevallen op het moment 
van de onderhandeling over de betreffende teksten en 
het tekenen ervan. Ik weet dat de Commissie veel 
nadenkt. Zij denkt vooral na over wat er gedaan moet 
worden om, in het kader van de concrete toepassing van 
het pact, de verschillende landen ertoe aan te sporen 
tijdens de vette jaren alvast opzij te leggen wat nodig is 
voor de magere jaren. Dit bijbelse voorschrift van de 
vette en de magere jaren laat zich prachtig toepassen, 
denk ik, op zowel het nationale als het gezamenlijke 
beleid in Europa. De wijsheid uit de bijbel is duidelijk 
nog altijd actueel op het terrein waar wij ons mee 
bezighouden.  

4-017 

Goebbels (PSE). – (FR) Mijnheer de president, u heeft 
gezegd dat het bij het pact uiteindelijk om vertrouwen 
gaat. Op dit moment daalt het vertrouwen van de 
internationale investeerders, omdat de tekorten van 
Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal boven de 3 
procent komen. Nu blijkt dat de Verenigde Staten hun 
tekort vrolijk tot bijna 6 procent van hun BBP laten 
oplopen en het schijnt dat de internationale investeerders 
nog altijd vertrouwen hebben in de Amerikaanse 
economie. Dat is toch wel opmerkelijk. Moeten wij in 
Europa nu echt roomser dan de paus zijn, terwijl de 
Verenigde Staten, ondanks een toch behoorlijk hoog 
tekort, gewoon de meetlat blijven verleggen? Misschien 
stiekem toch een Keynesiaans beleid?  

4-018 

Trichet. – (FR) Het is nooit mijn stijl geweest me een 
oordeel aan te matigen over de strategieën en 
standpunten die men her en der in de wereld aanhangt en 
ik wil dat ook nu niet doen. Deze dienen allemaal te 
worden beoordeeld in het licht van hun eigen 
beperkingen en hun eigen ruimte. U heeft veel negatieve 
aspecten van de Amerikaanse economische ruimte 
genoemd. Ik wil alleen maar opmerken dat de 
flexibiliteit, de souplesse van de Amerikaanse economie 
volkomen verschilt van wat we in Europa zien en 
daarom moeten we de zaken in perspectief bekijken. In 
ieder geval zijn wij Europeanen en moeten we bedenken 
wat voor Europa het beste is en ik moet zeggen dat ik 
vind dat wat in de Verenigde Staten gebeurt geen 
argument is om te zeggen: laten we de externe of interne 
tekorten in Europa maar laten oplopen. Ik denk niet dat 
dat echt een goed idee is.  

4-019 

Schmidt, Olle (ELDR). – (EN) Mijnheer Trichet, om te 
beginnen wil ik u zeggen dat iedereen in mijn land diep 
is geschokt door de aanval van gisteren op Anna Lindh, 
onze Minister van Buitenlandse Zaken. Dit is een aanval 

op de open en democratische samenleving en onze 
gedachten gaan uit naar haar familieleden.  

4-020 

(SV) Mijnheer Trichet, u zegt niet veel over openheid en 
transparantie in uw schriftelijke antwoorden. Bij wijze 
van inleiding zegt u dat u de ECB een zeer open bank 
vindt, met een grote transparantie. Dat is echter onjuist – 
de ECB is een nogal gesloten bank. Van de kant van 
onze commissie hebben wij aangegeven dat er meer 
openheid moet komen. Wij willen dat de notulen 
openbaar gemaakt worden. Wij willen dat u aangeeft 
welke argumenten er zijn gebruikt en hoe u heeft 
gestemd. Het zou goed zijn, mijnheer Trichet, als u op 
dit punt een wat andere aanpak hanteert dan de heer 
Duisenberg. Mijn vraag luidt dan ook: hoe ver bent u 
bereid te gaan?  

4-021 

(EN) Tot slot wil ik u, als aanstaand president en als 
Fransman, vragen om een reactie op Alain Lambert's 
uitspraak: “Wij zeggen ja tegen het Stabiliteitspact en 
nee tegen de recessie”. Onderschrijft u deze uitspraak? Is 
het voor een Fransman wel wijs om dit te zeggen?  

4-022 

Trichet. − (EN) Dank u wel voor uw vraag. In de eerste 
plaats wil ik u zeggen dat wij diep zijn geschokt door 
wat er in Zweden is gebeurd en wij zijn de Voorzitter 
dankbaar voor het feit dat zij ons heeft verzocht een 
eerbetoon te brengen. 
 
Wat de openheid van de Europese Centrale Bank betreft 
weet ik dat er voortdurend wordt gezegd dat wij 
onvoldoende transparant zijn en in dit licht begrijp ik 
ook uw boodschap. Ik heb reeds gewezen op twee door 
ons genomen maatregelen waar u specifiek om vroeg. Ik 
moet toegeven dat een van deze maatregelen niet 
buitengewoon nieuw is, al betreft het zeker geen traditie 
van de centrale banken die in het eurosysteem zijn 
samengesmolten. U mag niet vergeten dat wij de erfenis 
hebben voortgezet van een uiterst hoog niveau van 
geloofwaardigheid en vertrouwen die de oude nationale 
banken bij onze bevolking hadden opgebouwd. 
 
Wij voelen een zeker ongemak bij het verzoek om onze 
prognoses op verzoek van uw commissie openbaar te 
maken, want hoewel wij verantwoordelijk zijn voor de 
prijsstabiliteit, willen wij ons krediet niet verspelen op 
punten waarvoor wij geen echte verantwoordelijkheid 
dragen. Dergelijke besluiten nemen wij na rijp beraad. 
Het besluit dat ik eerder noemde, vloeide voort uit een 
verzoek van uw kant waaraan wij besloten gehoor te 
geven. Het betrof evenwel geen traditie in een van de 
voormalige onafhankelijke centrale banken. 
 
Ten tweede, het publiceren in real time van onze 
diagnose en van de evaluatie van het college als geheel 
was ook een zeer moedige stap en bovendien een stap in 
de door u gevraagde richting. Het was destijds een 
unieke stap - geen enkele centrale bank ter wereld deed 
iets dergelijks. 
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Wij geven ons rekenschap van uw suggesties en 
proberen eraan tegemoet te komen. De besluiten worden 
binnen de ECB zoals u weet gelukkig niet door de 
president alleen genomen. De president is de aanvoerder 
van een team en de heer Duisenberg was een 
fantastische aanvoerder. Wij hebben besluiten die 
worden genomen door 18 procent op het niveau van de 
Raad van Bestuur en 6 procent op het niveau van de 
directie. Toen wij de voors en tegens van het publiceren 
van de uitslag van de stemming tegen elkaar afwogen 
kwamen wij tot de conclusie dat er meer nadelen dan 
voordelen mee verbonden waren. Wij zijn namelijk een 
zeer speciale instelling en Europa is uniek. Europa is 
niet het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Er 
bestaat voortdurend het gevoel dat nationale belangen 
moeten worden afgewogen tegen de regel dat wij het 
hogere belang vertegenwoordigen van Europa als geheel 
en van de euro als gemeenschappelijke munt: wij 
vertegenwoordigen zeer zeker geen nationale belangen. 
Daarom hebben wij vooralsnog besloten dat het niet 
nodig of opportuun is om de uitslagen van de 
stemmingen te publiceren. Ik geloof bovendien dat het 
Parlement dit destijds eveneens als een gevoelige 
kwestie beschouwde waarmee zorgvuldig moest worden 
omgesprongen. Meer heb ik hier niet over te zeggen. 
 
Ik zit hier niet als Fransman. Ik zit hier als kandidaat om 
de verantwoordelijkheid op mij te nemen voor het team 
waarover ik eerder sprak. Ik wil hier niet als Fransman 
spreken. Als ik word benoemd zal ik spreken als 
president van de ECB en dan zal ik herhalen wat ik reeds 
heb gezegd over het Stabiliteits- en groeipact alsmede de 
economische onderbouwing ervan.  

4-023 

Schmid, Herman (GUE/NGL). – (SV) Mevrouw de 
Voorzitter, net als de vorige vraagsteller ben ik een 
Zweeds lid van het Europees Parlement. Dat betekent 
dat mijn gevoelens en gedachten op dit moment ver 
verwijderd zijn van deze discussie – dat geef ik eerlijk 
toe. 
 
Ik zal nu spreken voor mijn fractie. Ik heb een vraag 
voorbereid over openheid en transparantie, en men kan 
wel zeggen dat die vraag een vervolg is op de vorige. 
Mijn vraag is in het Engels geformuleerd, dus ik 
verander nu van taal. 

4-024 

(EN) Mijnheer Trichet, mijn fractie heeft een vraag 
gesteld over transparantie en openheid. Dit Parlement 
wil van beide meer. Nu ik uw antwoorden op de 
schriftelijke vragen van deze commissie heb gelezen 
concludeer ik dat u in grote lijnen de oude regels en 
procedures zult voortzetten. Zo heeft u verklaard dat het 
“misplaatst” zou zijn om de notulen van de 
vergaderingen van de directie openbaar te maken. Dit is 
al besproken. Voor zover ik kan overzien is er op dit 
vlak geen verbetering. 
 
U heeft er in uw inleiding terecht op gewezen dat de 
ECB nu veel meer informatie aan de markten, de pers en 
het publiek verstrekt dan vroeger. Maar het gaat altijd 
om informatie die u kiest. Het is als een grote industriële 

onderneming met een afdeling voorlichting en een 
persdienst die persverklaringen afgeeft en 
persconferenties organiseert, maar daarom nog niet open 
is. Men krijgt slechts toegang tot datgene wat zij 
openbaar willen maken. Uw houding is mijns inziens 
vergelijkbaar: u geeft ons uitsluitend wat u ons wilt 
geven in de formulering die u zelf kiest, maar wat er 
achter gesloten deuren plaatsvindt blijft verborgen. 
 
Het punt van de notulen hebben wij reeds besproken, 
dus daar zal ik verder niet op ingaan. Halverwege deze 
zomer heeft de Commissie begrotingscontrole van dit 
Parlement een vertegenwoordiger naar uw bank 
gezonden om het beleid te bespreken. Zijn verzoek om 
toegang tot de begroting van uw bank werd afgewezen 
op grond van de regels inzake vertrouwelijkheid. 
Gisteren heb ik de heer Duisenberg gevraagd wat 
hiervan de reden is. Tot mijn verbazing zei hij dat het 
ging om een principekwestie, niet een functionele 
kwestie. Hij zei dat het weliswaar geen kwaad zou 
kunnen als u ons binnenliet, maar dat u dit principieel 
niet doet. Dit is de houding die wij altijd bekritiseren – 
de houding dat u in beginsel een afgesloten instelling 
vormt, een soort heiligdom. 
 
Wij verlangen toegang op onze eigen voorwaarden, net 
zoals wij veel meer informatie zouden willen krijgen 
over andere ondernemingen en instellingen. Afrondend 
wil ik derhalve vragen: is de ECB een zo broze instelling 
dat zij hier niet tegen bestand is? U laat doorschemeren 
dat er eenheid is, maar dat ook nationale belangen een 
rol spelen. Dit staat haaks op de geest van het Verdrag 
van Amsterdam.  

4-025 

Trichet − (EN) In de eerste plaats begrijp ik dat 
transparantie en rekenschap kernpunten zijn van de 
boodschap van de Commissie en het Parlement, maar 
daarnaast is het mijn taak om onze werkzaamheden toe 
te lichten. 
 
Als u ons vergelijkt met andere grote instellingen in 
onze sector, dan ziet u dat wij zeer duidelijk zijn over 
onze definitie van prijsstabiliteit. Die is volkomen 
transparant. Elke burger kent onze definitie van 
prijsstabiliteit en wij geven een norm aan de hand 
waarvan men onze doelmatigheid en doeltreffendheid 
kan beoordelen. In andere gevallen beschikt u niet over 
een dergelijke norm. U moet toegeven dat wij in die zin 
een toonbeeld van transparantie zijn. Het betreft hier 
uiteraard een Europese traditie. Het is niet een zo 
revolutionair concept als de eerder genoemde 
onmiddellijke real-time transparantie voor de diagnose 
waaraan wij werken. Maar u moet in gedachten houden 
dat er geen vergelijkbare instelling in de wereld is met 
een dergelijke benchmark en definitie van prijsstabiliteit. 
 
Verder zijn wij volledig transparant in de zin dat alles 
wat wij doen per definitie volledig openbaar is. Waar 
zijn wij mee bezig? Wij definiëren een concept van 
monetair beleid dat zeer exact is en waar elke burger 
mee vertrouwd is. Wij nemen besluiten met een grote 
zichtbaarheid. Er is geen sprake van verborgen besluiten. 
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Wij verhogen rentevoeten, wij verlagen rentevoeten, wij 
laten rentevoeten ongewijzigd. Wij hebben alles op het 
vlak van het monetair beleid openbaar gemaakt. 
 
Ik wilde hier slechts en passant op wijzen, maar u moet 
onze werkzaamheden ook beoordelen op basis van 
hetgeen reeds is bereikt. Ik weet dat sommigen van 
mening zijn dat het beter was als men weet wie wat doet. 
De heer Duisenberg was evenwel met onze volledige 
steun een sterk pleitbezorger van het streven naar 
consensus bij onze beraadslagingen. Wij hebben heel 
vaak een dergelijke consensus weten te bereiken. Dit 
brengt mij bij wat ik eerder heb gezegd. Wij zijn geen 
broze instelling, maar een in zekere zin unieke instelling. 
Wij moeten een beeld van eenheid binnen onze 
instelling uitdragen in een uiterst complexe omgeving, 
aangezien het Europese project zonder precedent is. 
Maar ik neem nota van uw verzoek om zoveel mogelijk 
transparantie.  

4-026 

Blokland (EDD). – Dank u wel voorzitter. De laatste 
maanden van dit kalenderjaar staan in het teken van de 
begrotingen die door de regeringen van de lidstaten 
worden opgesteld voor het jaar 2004. Deze begrotingen 
vertonen een tekort dat de 3 procent-norm overschrijdt. 
Zeven jaar geleden is afgesproken dat de Eurolanden 
zich aan het stabiliteitspact zouden houden en nu het 
even economisch tegen zit lijkt het pact op losse 
schroeven te staan. Veel politici stellen het pact ter 
discussie en in verschillende lidstaten wordt aangegeven 
dat ze lak hebben aan de waarschuwingen uit Brussel. 
 
De vraag die zich dan natuurlijk bij de publieke opinie 
stelt is: wat is Europa dan meer dan los zand, bijeen 
gehouden door een munt die sterk lijkt, maar nota bene 
van binnenuit wordt uitgehold door de zwakke wil van 
sommige lidstaten. Om de vergelijking naar de sport te 
trekken: Europa lijkt op een voetbalteam waar de 
voorhoede voortdurend buiten spel staat en eist dat de 
scheidsrechter de spelregels nog tijdens het spel aanpast. 
Steeds luider zal dan ook de komende tijd de roep 
klinken om een soepelere toepassing van het 
stabiliteitspact. Daarbij zal duidelijk worden dat het 
woord flexibiliteit een eufemisme is voor lamlendigheid 
en onmacht om echte oplossingen aan te dragen. Aan de 
heer Trichet zou ik dan ook willen vragen: kunt u 
aangeven hoe u zelf die ontwikkelingen rond het 
stabiliteitspact en de discussies beoordeelt en hoe u als 
president van de ECB daarop zult reageren? Graag 
verneem ik van u wat u als kandidaat voor het ambt van 
president van de ECB denkt van de oplopende 
begrotingstekorten en wat u ertegen denkt te zullen 
ondernemen.  

4-027 

Trichet. – (FR) Mijnheer de afgevaardigde, volgens mij 
ben ik al enigszins op uw vraag vooruitgelopen. Het 
Stabiliteits- en groeipact ís er. We hebben er unaniem 
mee ingestemd. Het is een van onze spelregels. Voor 
zover ik weet heeft trouwens nog niemand een aanvraag 
ingediend om het Stabiliteits- en groeipact zoals het nu 
op papier staat te amenderen. Daarnaast heb ik 
aangegeven dat het over het algemeen van groot belang 

is voor het vertrouwen in Europa om duidelijk voor ogen 
te hebben wanneer een tekort het niveau bereikt dat het 
contraproductief wordt voor de groei en het scheppen 
van banen. Vervolgens kan daarover gepraat worden, 
maar er is dan al vastgesteld wat het punt is waarvoorbij 
tegeneffecten gaan optreden die niet langer de groei 
bevorderen. Vandaar, mijns inziens, de naam 
Stabiliteits- en groeipact, als we rekening willen houden 
met het vertrouwen en de invloed daarvan – oftewel de 
Ricardiaanse effecten in economisch jargon.  

4-028 

Langen (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de president, bij de 
analyse van uw schriftelijke antwoorden is mij uw 
nadruk op de continuïteit van het beleid opgevallen. 
Naast continuïteit heeft u het vooral over vertrouwen. Er 
zijn drie punten waarop ik kort wil ingaan. Voor mij 
betekent continuïteit dat ook de communicatieregels 
gelijk blijven. U moet weten dat er in dit Parlement niet 
uitsluitend leden zijn die de regels op het vlak van 
communicatie en transparantie willen veranderen, maar 
dat er tevens leden zijn die het huidige beleid 
onderschrijven. 
 
Mijn tweede punt betreft het vertrouwen. U heeft zojuist 
gezegd dat niemand een andere interpretatie van het 
Stabiliteits- en groeipact verlangt. Dit zie ik volledig 
anders. De heer Prodi pleit voor een meer intelligente 
interpretatie; de Duitse en Franse regering willen een 
meer flexibele interpretatie. Maar als u vertrouwen wilt 
wekken, moet de interpretatie van het Stabiliteits- en 
groeipact toch vrij snel na uw indiensttreding duidelijk 
zijn. 
 
Ten derde: president Wim Duisenberg heeft gisteren 
gezegd dat hij graag zou zien dat de prijsstabiliteit en de 
verankering van het eurosysteem in de ontwerpbegroting 
worden opgenomen. Steunt u dit of is dit voor u van 
ondergeschikt belang?  

4-029 

Trichet. − (EN) Ik ben het met u eens dat de zaken die 
wij hier bespreken zeer ingewikkeld zijn en de meningen 
kunnen uiteenlopen, zoals gebruikelijk in een parlement. 
Dit is bij de publieke opinie eveneens het geval. 
 
Wij moeten uiteraard op elk terrein - communicatie, 
vertrouwen, prijsstabiliteit - het Europese team op orde 
krijgen en het vertrouwen dat wij hebben opgebouwd in 
het belang van Europa en de Europese groei behouden - 
niet omwille van een of andere orthodoxie. De erfenis 
uit het verleden is uiteraard in een aantal opzichten een 
goede invloed en het is van groot belang dat wij aan die 
lijn vasthouden. Ik ben van mening dat wij hier onder 
het presidentschap van de heer Duisenberg uitstekend in 
zijn geslaagd. 
 
Wanneer 11 of 12 verschillende valuta’s met een 
uiteenlopende geloofwaardigheid samensmelten, zou 
men een soort gemiddelde valuta verwachten: een basket 
currency met een gemiddelde rentevoet op de 
kapitaalmarkten en andere basket-kenmerken. Dat zou 
een ramp geweest zijn, want de rentevoeten in sommige 
van de alhier vertegenwoordigde landen zouden met 
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wellicht 200 of 300 basispunten zijn gestegen, terwijl 
andere zouden zijn gedaald. Maar in een groot deel van 
Europa zou op de kapitaalmarkten een dramatische 
rentestijging hebben plaatsgevonden en in heel Europa 
zouden de economische omstandigheden zeer ongunstig 
zijn geweest voor de groei, de economische activiteit en 
de werkgelegenheid. 
 
Het bewaren van de geloofwaardigheid mag derhalve 
een groot succes worden genoemd. Zoals de heer 
Duisenberg gisteren heeft gezegd hebben wij vandaag 
exact dezelfde langetermijnverwachtingen op het vlak 
van de inflatie – en derhalve tevens op het vlak van de 
kapitaalmarktrente – als de sterkste Europese valuta's 
tien jaar geleden, vóór de invoering van de euro. Deze 
verwachtingen lagen tussen 1,7 en 1,9 procent. Wij 
zeiden: “minder dan twee of rond de twee”. Dit was 
geen abstract gegeven, maar het resultaat dat wij in de 
loop van de jaren hadden behaald. 
 
Om alle redenen die ik heb gegeven zou ik graag zien 
dat de prijsstabiliteit een plaats krijgt in de nieuwe 
Grondwet, want zij is een noodzakelijke voorwaarde 
voor groei en werkgelegenheid.  

4-030 

Berès (PSE). – (FR) Bankpresident Trichet – nu nog 
van de Banque de France maar wellicht straks van de 
Europese Centrale Bank – als ik uw inleidend betoog 
mag samenvatten, draaide het eigenlijk om twee dingen: 
allereerst om het succes van de euro en ten tweede om 
vertrouwen. Nu is het duidelijk dat een succesvolle euro 
nog geen succesvolle Economische en Monetaire Unie is 
en dat prijsstabiliteit niet genoeg is voor vertrouwen. 
Wat ontbreekt er dan nog? Daarover zou ik u willen 
ondervragen, niet zozeer als toekomstig voorzitter van 
de directie maar als gewone waarnemer van de 
economische situatie. 
 
De indruk bestaat dat het Stabiliteitspact eigenlijk meer 
als regel achteraf geldt en dat het ons aan een beleid 
vooraf ontbreekt. Verkeren wij op dit moment niet in 
een situatie waarin de Europese Centrale Bank, de Raad 
van ministers van Economische Zaken en Financiën en 
de Eurogroep wel tegen elkaar maar niet met elkaar 
praten? In zekere zin heeft de overgang op de euro de 
ministers van Economische Zaken en Financiën verlost 
van een beperking waarmee ze slecht overweg konden, 
en hun er een verantwoordelijkheid voor teruggegeven, 
namelijk om hun economisch beleid beter op elkaar af te 
stemmen. Dat doen ze echter niet; ze spelen de bal terug 
naar de enige instantie die een beleid voor heel Europa 
kan bepalen: de Europese Centrale Bank. De Europese 
Centrale Bank kaatst de bal vervolgens weer terug, en zo 
gaat het maar door. Ik neem aan dat u begrijpt wat ik 
bedoel. 
 
Daarachter bevindt zich echter een heuse strategie: de 
strategie van Lissabon. Het wordt tijd dat we ons 
afvragen hoe we die strategie kunnen uitvoeren zonder 
haar simpelweg te reduceren tot de eis aan elke lidstaat 
om structurele hervormingen door te voeren. Waar we 
nu behoefte aan hebben is om ons beleid bij voorbaat 

gezamenlijk te coördineren, zodat we de gezamenlijke 
strategie die in Lissabon is vastgesteld kunnen 
toepassen. Hoe denkt u, mijnheer de president, dat we op 
deze weg vooruit kunnen komen en met welke 
hulpmiddelen? Is het Stabiliteitspact, als we kijken naar 
de instrumenten waar we op Europees niveau over 
beschikken, wel sterk genoeg om het evenwicht binnen 
de Economische en Monetaire Unie te herstellen, ten 
dienste van een sterkere groei?  

4-031 

Trichet. – (FR) Mevrouw, ik ben het helemaal met uw 
diagnose eens dat het programma van Lissabon van 
essentieel belang is om het potentiële groeiniveau in 
Europa op te vijzelen. Structurele hervormingen op 
Europees en natuurlijk ook nationaal niveau zijn 
absoluut onmisbaar. Juist op dat punt is het meest 
bereikt, als we de diagnose die de staatshoofden en 
regeringsleiders in 2000 in Lissabon unaniem hebben 
gesteld vergelijken met de tenuitvoerlegging van dat 
programma, die al wel degelijk in gang is gezet. Het 
streven was immers 2010 en we hebben al heel wat 
vooruitgang geboekt. Dat is dus een belangrijk punt. Bij 
alle centrale banken van Europa zal men u hetzelfde 
vertellen als ik – en daarin komt het standpunt van de 
banken binnen het eurosysteem overeen met dat van het 
gehele Europees Stelsel van Centrale Banken, want ik 
bedoel natuurlijk alle vijftien landen van de Unie – 
namelijk dat we een hartstochtelijk beroep doen op de 
regeringen om het programma van Lissabon in praktijk 
te brengen. Ik zal geen uitspraken doen over wat de 
beste operationele instrumenten zijn. Dat is echt een 
uitvoeringskwestie die tot het terrein van de Commissie 
en misschien dat van het Parlement behoort. Ik denk dat 
iedereen zijn verantwoordelijkheden moet nemen, maar 
we dringen er op aan dat het programma van Lissabon 
zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. 
 
Wat de verhouding tussen de uitvoerende macht en de 
Centrale Bank betreft zou ik toch nog één punt willen 
noemen. Om de week laten we de Raad van ministers 
van Economische Zaken en Financiën, de Eurogroep en 
de bevoegde commissaris langskomen; om de week 
ontmoeten we elkaar in levenden lijve, hetgeen een zeer 
nauw contact oplevert. Dat was overigens ook het 
gebruik – moet ik erbij zeggen – in een groot aantal 
centrale banken, waaronder de Banque de France en de 
Bundesbank. Op uw verzoek, mevrouw de Voorzitter, is 
de heer Duisenberg geloof ik gemiddeld vier keer per 
jaar langs geweest, hetgeen als ik me niet vergis 
vergelijkbaar is met de situatie in de Verenigde Staten 
van Amerika. 
 
Met de informele Ecofin-ontmoetingen en het af en toe 
langskomen binnen de Eurogroep van de president van 
de ECB, zijn nauwe contacten dus gewaarborgd. Dat 
alles maakt dat er communicatiekanalen bestaan. 
Natuurlijk wordt in geen enkel opzicht getornd aan een 
ieders onafhankelijkheid. Maar waar het naar mijn 
mening dus nog aan ontbreekt is een onverschrokken 
uitvoering van het programma van structurele 
hervormingen van Lissabon.  

4-032 
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Huhne (ELDR). – (EN) Mijnheer Trichet, ik heb met 
belangstelling uw antwoord gelezen over de verhouding 
van besluiten die binnen de Raad van Bestuur worden 
genomen bij consensus of na stemming en over de 
interne groepsdynamiek van de instelling. In een jonge 
instelling was het gedurende de eerste vijf jaar uiteraard 
van belang om een consensus te zoeken en bij consensus 
te besluiten. Velen onder ons hebben hier begrip voor, 
maar erkent u dat de procedure van het nemen van 
besluiten bij consensus langzamer verloopt dan die van 
het nemen besluiten bij meerderheid en dat de Raad van 
Bestuur derhalve zal reizen in het tempo van het 
langzaamste schip van het konvooi? 
 
Ten tweede, bent u het met mij eens dat de geest van het 
Protocol over de Europese Centrale Bank zeer duidelijk 
is? Artikel 10 luidt: “Tenzij in de statuten anders is 
bepaald, besluit de Raad van Bestuur met gewone 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 
brengt de president de beslissende stem uit”. Het 
Protocol is er uiterst helder over, althans naar de geest, 
dat u bij stemming zou moeten besluiten. Bent u van 
mening dat het onder de nieuwe omstandigheden 
dienstig is om vaker te besluiten bij stemming in plaats 
van bij consensus?  

4-033 

Trichet. − (EN) Ten eerste, de heer Duisenberg heeft 
zijn zienswijze veelvuldig uiteengezet. Persoonlijk zie ik 
het als volgt: om te beginnen, wanneer wij de 
vergaderzaal van de Raad van Bestuur betreden huldigen 
wij uiteraard een visie en een bepaald standpunt. De 
vergaderzaal is evenwel niet een klein parlement waar 
wij de stemmen tellen en op die basis besluiten. Het is 
een ruimte waar wij van gedachten wisselen en waar die 
groepsdynamiek ontstaat waar u het over had en waar 
wij elkaar wederzijds verrijken. Het is een plaats waar 
men van gedachte kan veranderen. Als men bij het 
betreden van de zaal niet in staat is om van gedachte te 
veranderen is vergaderen zinloos. Als men wil dat er 
collectieve wijsheid ontstaat, moet men aanvaarden dat 
de argumenten van collega’s net zo goed kunnen zijn als 
de eigen argumenten en soms zelfs beter. Ik wil niet 
suggereren dat wij allemaal van gedachte veranderen, 
maar ik kan u vertellen dat wij in de gemeenschap van 
de centrale banken vaak op deze manier collectieve 
wijsheid hebben zien ontstaan. 
 
Ten tweede, als de heer Duisenberg of ik zeggen dat een 
besluit is genomen bij consensus, betekent dat niet dat 
een x-aantal presidenten voorstander waren van 
oplossing A en een y-aantal presidenten van oplossing 
B. Het betekent uitsluitend dat wij na een uitvoerige 
gedachtewisseling uiteindelijk zeggen: ”Welnu, er lijkt 
zich een meerderheid voor die richting af te tekenen” en 
wij sluiten ons bij die meerderheid aan. Het is zeker niet 
het geval dat wij maar doorvergaderen tot de laatste 
president opgeeft. Dat is in deze uiterst gecompliceerde 
wereld absoluut niet hoe wij werken. 
 
Op 11 september 2001 moesten wij onmiddellijk een 
besluit nemen. Nog diezelfde middag moesten wij een 
besluiten hoeveel liquiditeit wij in Europa in omloop 

zouden brengen om problemen te vermijden. Hier zijn 
wij in geslaagd door onmiddellijk een besluit te nemen. 
Als wij ook maar een dag hadden getreuzeld waren er in 
Europa liquiditeitsproblemen ontstaan. Het is dus wel 
degelijk mogelijk: wij kunnen zeer snel een besluit 
nemen. De collega’s moeten gezamenlijk beoordelen – 
waarbij uiteraard de president ook invloed heeft, dat 
ontken ik niet – of het zinvol is om niet te wachten tot de 
minderheid zich bij de meerderheid voegt, of dat wij de 
stemmen moeten tellen om vast te stellen dat er 
inderdaad sprake was van een meerderheid en een 
minderheid. De minderheid en de meerderheid bestaan 
de facto. 
 
Uiteraard zijn wij het bij onze beraadslagingen niet altijd 
op alle punten eens. Dat spreekt vanzelf. Zoals overal is 
er ook op ons vakgebied geen pasklare beste oplossing. 
Men moet altijd de voor- en nadelen van alle mogelijke 
oplossingen tegen elkaar afwegen. Zoals op de meeste 
vakgebieden beschikken ook wij niet over een 
vergelijking, een mechanisme of een algoritme waar 
automatisch ons standpunt uit komt rollen. Wij moeten 
tot een oordeel komen.  

4-034 

Bordes (GUE/NGL). – (FR) Mijnheer Trichet, u mag 
dan nieuw zijn voor deze Europese functie, de arbeiders 
die de Franse politiek volgen weten dat u een van de 
verantwoordelijken bent voor het economisch beleid 
aldaar, waarvan het Europese beleid in feite slechts een 
uitbreiding is. Zij hebben zeker geen reden tot 
blijdschap, want u zult, ditmaal op een schaal van 
vijftien of meer landen, doorgaan met een economisch 
beleid dat tot doel heeft om vooral de belangen van de 
rijken te behartigen. Om ook de belangen van de 
arbeiders te behartigen zou het harmoniseringsstreven 
dat de Europese Unie drijft moeten worden uitgebreid 
tot wat u het sociale vlak noemt en zou men de sociale 
wetgeving naar boven toe moeten bijstellen. We zien 
echter precies het omgekeerde gebeuren. De sociale 
bescherming wordt afgebroken, de pensioenen worden 
aangetast, er wordt niets gedaan om ontslagen te 
voorkomen, men preekt loonmatiging en geeft het 
beheer van de openbare diensten over in private handen. 
De pleitbezorgers van dat economisch beleid mogen dan 
het tegendeel beweren, maar elke dag verslechtert dit 
alles de levensomstandigheden van de armste 
bevolkingsgroepen een beetje meer, zodat hun bestaan 
hoe langer hoe onzekerder wordt. 
 
Mijnheer Trichet, ik wil u het volgende vragen: denkt u 
dat de arbeiders dit beleid, dat geheel tegen hun 
belangen indruist, tot in het oneindige lijdzaam zullen 
blijven ondergaan?  

4-035 

Trichet. – (FR) Mevrouw Bordes, ik zal u zonder meer 
zeggen dat wij bij het behoud van de prijsstabiliteit onze 
medeburgers en, met uw welnemen, de meest 
behoeftigen onder hen tegemoet proberen te komen, 
omdat zij zich het slechtst kunnen wapenen tegen 
inflatie en de afkalving van hun koopkracht. 
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Wij hebben opiniepeilingen gehouden in Frankrijk in 
een tijd dat er hevig verzet was tegen het monetaire 
beleid dat wij voerden en dat vele krachten – misschien 
herinnert u zich dat, mevrouw de Voorzitter – er fel 
tegen gekant waren. Hierin gaf een overweldigende 
meerderheid van onze medeburgers te kennen dat ze een 
zo laag mogelijke inflatie wilden en achter het monetair 
beleid stonden. Zelfs toen het verzet tegen het monetair 
beleid op zijn hevigst was in alle lagen van de 
bevolking, zowel te linker- als te rechterzijde, stemde 
tweederde tot 70 procent van onze medeburgers in met 
ons beleid, hetgeen toch zeer paradoxaal was aangezien 
dat beleid in het publieke debat zeer omstreden was. Ik 
wil het hierbij laten, maar we proberen echt om via de 
prijsstabiliteit de koopkracht van de meest behoeftigen te 
verdedigen.  

4-036 

Abitbol (EDD). – (FR) U sprak over hevig verzet, 
mijnheer Trichet. Welnu, ik maakte daar deel van uit. 
Misschien wist u zich inderdaad gesteund door de 
ondervraagden in de opiniepeiling, maar een feit is dat 
meerdere regeringen achtereen erover gestruikeld zijn. 
In electoraal opzicht is voor dit beleid dus een hoge prijs 
betaald, zowel door links, dat het als eerste voerde, als 
vervolgens door rechts, dat ermee doorging. Maar dat is 
verleden tijd. 
 
Goed, u bent kandidaat om de functie van de heer 
Duisenberg over te nemen, met een eurozone in recessie 
– of in semi-recessie – en dus in geldgebrek, hetgeen – 
zo leek het gisteren – niets heeft afgedaan aan zijn 
overtuigingen. Toch kon er een eenvoudige vergelijking 
gemaakt worden: de lidstaten van de Europese Unie die 
de euro niet hebben ingevoerd kennen heel wat minder 
grote problemen. Zij zijn de enigen die zowel aan de 
criteria van Maastricht voldoen als aan de doelstellingen 
van Lissabon. De Europese Commissie heeft een 
ranglijst gepubliceerd van de concurrentieposities van de 
lidstaten en op de eerste drie plaatsen staan Groot-
Brittannië, Zweden en Denemarken. Zij vormen de top 
drie, boven alle landen van de eurozone. Volgend jaar, 
over zes maanden, hebben we veertien valuta in de 
Europese Unie; dus niet één eenheidsmunt maar veertien 
verschillende munten. 
 
De volgende vraag heb ik denk ik wel vijf of zes keer 
gesteld aan de heer Duisenberg: wat is er nodig om u op 
een dag van gedachten te doen veranderen, oftewel om u 
uw beleid te doen veranderen? Ik denk dat de heer 
Duisenberg en het Stelsel van Europese Centrale Banken 
de tekorten in het leven hebben geroepen middels het 
monetair beleid dat zij gevoerd hebben vanaf 1996 en 
nog vastberadener vanaf 1999; een beleid dat Europa, of 
liever gezegd Euroland, elk jaar een procentpunt groei 
heeft gekost. En ik ben niet de enige die dat zegt. Er zijn 
tevens economen die het zeggen en ook bij de Franse 
bank Caisse des dépôts et consignations zegt men het. 
Door uw beleid heeft de groei elk jaar een punt moeten 
inleveren en zelfs vandaag gaat u nog door met ons te 
zeggen dat alles over rozen gaat. Wat moet er gebeuren 
om u op een dag van mening te doen veranderen? 
 

Uw presentatie heeft mij diep teleurgesteld. Hoewel ik u 
als mens waardeer, moet ik eerlijk zeggen dat ik mij 
gedwongen zie om tegen de aanbeveling voor uw 
kandidatuur te stemmen, tenzij u ons een klein beetje 
hoop kunt geven voor de Europese economieën.  

4-037 

Trichet. – (FR) We houden hier een gesprek dat al lange 
tijd wordt gevoerd. Ik geloof echter dat in een levende 
democratie alle argumenten uitgewisseld moeten kunnen 
worden en dat geen enkel argument een ander argument 
zomaar terzijde kan schuiven. Natuurlijk ben ik het niet 
met u eens met betrekking tot de verantwoordelijkheid 
die u in de huidige fase van de economische cyclus 
toeschrijft aan het monetair beleid. 
 
Ik wil niet beweren dat alles nu zo goed mogelijk gaat in 
de beste van alle mogelijke werelden. Wij zijn ons 
allemaal terdege bewust van het feit dat er op alle 
fronten nog veel te verbeteren valt, maar één ding staat 
onomstotelijk vast: waar de rentetarieven op de 
Europese markt vóór de komst van de euro allemaal 
buitengewoon uiteenliepen – en ik wil hier geen cijfers 
noemen, maar iedereen herinnert zich wel de verschillen 
in de rentetarieven die wel 500, 600 of 700 basispunten 
konden bedragen tussen de gebieden in Europa waar 
deze het laagst waren en de gebieden waar ze het hoogst 
waren – zijn we er nu in geslaagd om iedereen samen op 
het laagste niveau te brengen. Een dermate goed 
resultaat was niet eens voorzien. Ik herinner me het 
moment dat we met Hans Tietmeyer, de voorganger van 
Ernst Welteke bij de Bundesbank, een wereldwijde 
campagne hebben moeten beginnen om aan de markten 
in de hele wereld, van Tokyo tot Londen en New York, 
uit te leggen dat we bezig waren onze valuta samen te 
voegen op basis van de laagste rendementscurve, of 
yield curve, en niet op basis van een gemiddelde. Eerst 
geloofden die er niet in, maar we zijn erin geslaagd hen 
te overtuigen. Ik denk echt dat we zoveel mogelijk 
hebben geprobeerd bij te dragen aan verbetering van de 
economische situatie in Europa. Natuurlijk zijn we niet 
van de economische cycli af. We hebben een poosje 
geloofd dat ze verdwenen waren, maar verstandige 
mensen wisten wel dat dat niet zo was. We zijn het er 
overigens allemaal over eens, omdat er eensgezindheid 
bestaat over de diagnose – een eensgezindheid tussen de 
Commissie, de meerderheid van het Parlement en de 
staatshoofden en regeringsleiders – dat we niet om het 
programma van Lissabon heen kunnen. We zijn het er 
dus allemaal over eens dat de groei in Europa op een 
hoger niveau zou kunnen liggen en dat de sleutel daartoe 
een hernieuwd scheppen van banen is. 
 
U moet zich realiseren dat het de Raad van Bestuur 
onder het presidentschap van Wim Duisenberg 
voortdurend heeft gedaan wat hij kon om een zo gunstig 
mogelijk klimaat te scheppen en te behouden. Als alle 
huishoudens, spaarders en marktspelers van Europa de 
komende tien jaar met vertrouwen tegemoet treden, dan 
zal het geloofwaardigheidsniveau niet afnemen. Op dit 
moment is dat ook het geval en volgens mij is dat een 
verdienste in de richting die u wenst. Maar wat mij 
betreft is dit gesprek altijd legitiem en staat het u 
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natuurlijk vrij om door te gaan met het maken van 
venijnige opmerkingen aan ons adres. Daar ben ik wel 
aan gewend.  

4-038 

García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Dank u 
wel, mijnheer de bankpresident. Ik wil ingaan op een 
paar punten die hier aan de orde zijn gekomen. 
 
In uw antwoord op de vraag van de heer Goebbels over 
de vergelijking met het begrotingstekort in de Verenigde 
Staten leek u een nieuwe regel te introduceren, namelijk 
dat er een direct verband zou bestaan tussen de 
flexibilisering van de markten en de mate waarin men 
het begrotingstekort kan laten oplopen. Als ik u juist heb 
begrepen beschikken wij volgens u, naarmate wij 
voortschrijden op het vlak van de flexibilisering, over 
een grotere speelruimte om het tekort te laten oplopen. 
Ik moet zeggen dat dit nieuw is voor mij. 
 
Ten tweede: u zegt, evenals uw voorganger, altijd 
hetzelfde: er is niets mis met het monetair beleid, er is 
niets mis met het Stabiliteitspact, de in Lissabon 
overeengekomen en in de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid bevestigde doelstellingen zijn in 
orde, maar desalniettemin was de groei in de Verenigde 
Staten in negen van de afgelopen tien jaar hoger dan bij 
ons. Onze achterstand kan derhalve niet worden 
toegeschreven aan de economische cyclus. 
 
Wat doen wij verkeerd? En nu wij ons toch halverwege 
het traject tussen de Conventie en de 
Intergouvernementele Conferentie bevinden, wat stelt u 
voor om orde op zaken te stellen? Het lijkt alsof de 
verantwoordelijkheid steevast bij de lidstaten ligt. Er is 
niets mis met het monetair beleid, er is niets mis met het 
Stabiliteitspact: alles is te wijten aan de achterstand bij 
de invoering van de door de lidstaten vastgelegde 
doelstellingen. 
 
Concreet gesproken, denkt u dat de regels over de 
coördinatie van het economisch beleid moeten worden 
aangepast? Zou het dienstig zijn om de Eurogroep te 
versterken door een minister aan het hoofd ervan te 
stellen? Wat stelt u voor om te voorkomen dat wij tot in 
lengte van dagen blijven herhalen dat alles in orde is 
terwijl de resultaten blijven tegenvallen?  

4-039 

Trichet. – (FR) Ten eerste, wat de Verenigde Staten 
betreft: Er is een substantieel verschil in potentiële groei 
tussen de Verenigde Staten en Europa. Daar zijn drie 
redenen voor, tenminste ik zie er tot nu toe drie. 
Allereerst hangt de potentiële groei samen met de 
demografische ontwikkeling. Die is in Amerika 
dynamischer dan in Europa en dat is een reëel probleem. 
Ten tweede hebben de Verenigde Staten 
ontegenzeggelijk een voorsprong op het gebied van de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologische 
concepten, hetgeen er voor zorgt dat de 
arbeidsproductiviteit daar harder stijgt dan bij ons. 
Bovendien is er nog een laatste punt en dat is de algehele 
flexibiliteit van alle markten in de Verenigde Staten in 
vergelijking met Europa en dat is precies een onderdeel 

van het programma van Lissabon. Je zou overigens 
kunnen zeggen dat ook de technologie in zekere zin is 
inbegrepen in het programma van Lissabon, maar ik 
dacht eigenlijk eerder aan de arbeidsmarkten en de 
markten voor goederen en diensten. Tot zover over de 
potentiële groei. 
 
Op demografisch terrein hebben we als Europeanen echt 
een probleem, dat is wel duidelijk. We hebben besloten 
om de komende tien jaar de arbeidsparticipatie te 
proberen te verhogen. Dat is onderdeel van onze 
strategie. Om mijn eigen land als voorbeeld te nemen: 
het is duidelijk dat wij een uitstekende productiviteit 
hebben per uur dat er gewerkt wordt, dat we een 
duidelijk minder goede productiviteit hebben per 
werkende burger omdat we een kleiner aantal uren 
werken en dat die productiviteit nog veel minder is als je 
rekening houdt met al diegenen die ofwel geen werk 
hebben of niet binnen onze economie werken. Er zijn 
dus echt problemen op dit niveau. Wat de technologie 
betreft weten we wat ons te doen staat, maar het is wel 
zo dat veel concepten niet hier zijn uitgevonden en dus 
hier ook niet zo snel worden toegepast als we zouden 
wensen. Voorts is er de veerkracht en de grotere 
flexibiliteit van de markten in het algemeen. Het is 
duidelijk dat er een evenwicht gezocht moet worden 
tussen bescherming, groei en het scheppen van banen en 
dat uiteindelijk het soevereine volk dat bepaalt. 
Economen kunnen wel zeggen dat minder bescherming 
leidt tot meer groei en dus ook tot meer banen, maar 
uiteindelijk bent ú het, als democratisch gekozen 
volksvertegenwoordigers, die beslist. Dit neemt niet weg 
dat we moeten oppassen of we wel de goede 
beslissingen nemen; misschien zijn we in Europa niet 
oppassend genoeg. 
 
Als laatste punt: Ik denk dat we, met betrekking tot de 
groei die toch zichtbaar is in de Verenigde Staten en in 
Europa, ook rekening moeten houden met bepaalde 
verschillen op macro-economisch niveau en dan vooral 
wat de tekorten betreft. Er zijn bij de vergelijking tussen 
de twee continenten ook macro-economische criteria in 
het spel. Ik zei al dat het Europa niet aan kapitaal 
ontbreekt, en dus is het een feit dat Europa geen geld 
van buiten nodig heeft voor financieringen. Europa 
bedruipt zichzelf en laat daarmee zien dat ze eigen 
vermogens heeft die misschien effectiever gebruikt 
zouden kunnen worden. 
 
Wat de Eurogroep betreft zal ik natuurlijk niet vergeten 
dat wij daar niet verantwoordelijk voor zijn. Het valt 
onder de uitvoerende macht en u, mevrouw de 
Voorzitter, dames en heren afgevaardigden, heeft zelf 
een zekere verantwoordelijkheid op dat gebied. Wij 
wensen van harte dat de Eurogroep zo goed mogelijk 
kan functioneren en dat de geplande programma’s ook 
zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Het 
Stabiliteits- en groeipact – daar hebben we het al over 
gehad en ik zal het daarbij laten – vormt vandaag de dag 
een buitengewoon grote verantwoordelijkheid voor de 
Eurogroep. Daarnaast is er nog een andere 
verantwoordelijkheid, namelijk het pakket structurele 
hervormingen waarover ik het had. Die twee zaken zijn 
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het belangrijkst: het begrotingsbeleid en de structurele 
hervormingen, die samen de twee andere grote pijlers 
van het monetaire beleid vormen. Zonder me met hun 
functioneren te bemoeien, wil ik zeggen – zoals ik al 
gezegd heb met betrekking tot het Stabiliteits- en 
groeipact – dat een ieder van onze partners op de hoogte 
moet zijn van de enorme verantwoordelijkheid die hem 
of haar is toevertrouwd. Wij hebben inderdaad risico’s 
genomen door over te gaan op één munt en één monetair 
beleid, terwijl we geen federale regering en geen 
federale begroting hebben. Het is een waagstuk en dat 
vereist veel samenwerking en een goede coördinatie op 
uitvoeringsniveau.  

4-040 

Randzio-Plath (PSE). – (DE) Mijnheer Trichet, ik heb 
een paar vragen over het mandaat van de Europese 
Centrale Bank. U heeft gezegd dat uw mandaat en uw 
bevoegdheden de transparantie van het monetair beleid 
waarborgen. Zou het tegendeel niet het geval kunnen 
zijn? In de eerste plaats beschikt u over een hiërarchisch 
mandaat en niet een horizontaal mandaat zoals de 
Federal Reserve. Wij weten nog altijd niet welk 
economisch beleid de Europese Centrale Bank wanneer 
en onder welke omstandigheden ondersteunt. 
 
Ten tweede heeft u niet uitsluitend het mandaat om de 
prijsstabiliteit te behoeden, maar zelfs de bevoegdheid 
om deze prijsstabiliteit te definiëren. Is dat niet ook de 
reden waarom de Europese Centrale Bank in 
vergelijking met andere centrale banken een aanzienlijk 
rigidere definitie van prijsstabiliteit hanteert? Hoe kijkt u 
aan tegen uw verschillende taken in het kader van uw 
mandaat om bij te dragen tot financiële stabiliteit?  

4-041 

Trichet. – (FR) Ten eerste, zoals ik al gezegd heb, zijn 
de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht, 
de ondertekening en de ratificering ervan volgens mij 
ondersteund met een grondige economische 
onderbouwing. De landen die dat Verdrag hebben 
ondertekend waren van mening dat prijsstabiliteit geen 
voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde is 
voor groei en het scheppen van banen. Om die reden is 
in het mandaat van de ECB, zoals trouwens ook in de 
mandaten – voor zover ik weet – van alle nationale 
centrale banken die eronder vallen, de 
verantwoordelijkheid voor de monetaire stabiliteit niet 
op het zelfde niveau gelegd als de verantwoordelijkheid 
op het gebied van groei en het scheppen van banen. Het 
idee daarachter was dat die doelen geenszins 
tegenstrijdig zijn maar volledig complementair, en dat 
we daarom aan de ECB vragen om, binnen diens 
verantwoordelijkheidsgebied, bij te dragen aan die groei 
en aan dat scheppen van banen. 
 
Verder wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. 
Als we over de onafhankelijke ECB nu eens zouden 
zeggen dat deze twee doelstellingen heeft, aan de ene 
kant stabiliteit en aan de andere kant groei en het 
scheppen van banen, wat zou dat dan betekenen? Dat 
zou betekenen dat we de ECB een veel grotere politieke 
verantwoordelijkheid zouden geven, namelijk om zelf de 
balans tussen groei en prijsstabiliteit te bepalen. Het lijkt 

me dat als dat zo zou zijn, men dat op het politieke 
niveau ook zo zou willen houden, aangezien het dan een 
absoluut kernpunt zou zijn. Ik heb het idee dat indertijd 
de redenering van Duitsland, Nederland, België, 
Frankrijk, enzovoorts gebaseerd was op de gedachte van 
complementariteit: wij vragen aan hen om op hun terrein 
hun werk te doen en wij verwachten daarvan dan 
natuurlijk ook de vruchten te plukken op het gebied van 
groei en het scheppen van banen. 
 
Ik zal ook daar niet verder op ingaan. Zoals u weet is 
zelfs in de Verenigde Staten een heel debat gaande over 
de vraag of er niet een systeem zou moeten worden 
ingevoerd dat op de Engelse leest is geschoeid. Het 
Engelse systeem is, als ik me niet vergis, gebaseerd op 
het idee dat de centrale bank verantwoordelijk is voor de 
prijsstabiliteit en dat de bank verder niet gevraagd wordt 
om politieke beslissingen te nemen. 
 
Mevrouw Randzio-Plath, ten tweede sneed u het zeer 
belangrijke punt aan van de afbakening van de 
prijsstabiliteit. Wij hebben die toegelicht – minder dan 2 
procent of rond de 2 procent – en dat niveau is eerlijk 
gezegd, en u weet dat beter dan wie ook, een 
voortzetting van de eerdere afbakening van de 
prijsstabiliteit in dat deel van Europa waar het 
vertrouwen het hoogst was en de marktrente het laagst. 
We konden moeilijk tegelijkertijd willen dat de yield 
curve, de rendementscurve, van de euro die van de beste 
munten evenaart en daarbij ook nog de grenzen voor de 
prijsstabiliteit willen veranderen. Ik ga daar niet verder 
op in, maar het is wel een punt om goed in het 
achterhoofd te houden. 
 
De mensen in Europa zijn gesteld op stabiele prijzen, dat 
kan ik u wel zeggen. Ik kan u ook vertellen dat, juist nu 
men ons hekelt omdat we te orthodox zouden zijn, de 
Europeanen vinden dat de prijzen teveel stijgen. Dat 
komt ondubbelzinnig uit welke enquête dan ook naar 
voren. We moeten er dan ook op letten dat we een 
volkomen geloofwaardige instelling blijven in de ogen 
van onze medeburgers; dat is van levensbelang. Ik zal 
hier niet in detail op ingaan maar een groot aantal 
economische mechanismen in Europa is gebaseerd op de 
idee dat gedurende de komende jaren de prijzen in heel 
Europa – zoals ik zojuist al zei – met ongeveer 1,7 en 
1,9 procent gemiddeld zullen stijgen. Ik denk dat dat van 
belang is voor een goed lopende economie. 
 
Nogmaals, ik betwist daarmee uiteraard nog niet de 
relevantie van uw vraag. Mijns inziens is het erg nuttig 
dat we sinds kort zijn overgegaan tot het bieden van 
extra duidelijkheid. Daardoor zijn veel dingen 
duidelijker en begrijpelijk geworden. Dat is belangrijk, 
omdat we – natuurlijk volkomen terecht – in de gaten 
gehouden worden door het hele Europees Parlement en 
de hele Europese publieke opinie, maar ook omdat de 
Verenigde Staten naar ons kijken. Want aangezien wij 
niet dezelfde werkwijze hanteren als de VS, vragen die 
zich af waarom wij het anders aanpakken dan zij. En ook 
het Verenigd Koninkrijk kijkt naar ons. Ook zij doen het 
niet precies hetzelfde als wij en ook zij vragen zich af 
hoe dat komt. De Amerikanen vragen ons dus: waarom 
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doen jullie niet zoals wij? En ook de Britten hebben die 
neiging. Eerlijk gezegd pakken zij het, als je hen met 
elkaar vergelijkt, ook allerminst op de zelfde manier aan, 
zoals u weet. Ook Washington en Londen hebben niet 
dezelfde werkwijze. 
 
Hoe dan ook, ik denk dat wij erin geslaagd zijn – ik kan 
daar niets anders van maken – het vertrouwen te 
bewaren en dat we daardoor een klimaat hebben 
geschapen dat zo gunstig mogelijk is. Maar dat betekent 
nog niet dat uw vragen niet uiterst relevant zijn.  

4-042 

Randzio-Plath (PSE). – (DE) Mijnheer Trichet, ik heb 
nog één vraag die daarop aansluit. Als u de 
honderdjarige Central Banking-geschiedenis van de hele 
wereld doorloopt, was of is er dan een president van een 
centrale bank die er voor u bijzonder uitspringt?  

4-043 

Trichet. – (FR) Zonder dat ik nu eremedailles of sterren 
wil gaan uitdelen, denk ik toch dat, als het om de 
geschiedenis gaat van centrale banken van de afgelopen 
honderd jaar, u ten onrechte een aantal treffende 
voorbeelden vergeet. Ik wil u er alleen maar even aan 
herinneren dat de Engelse centrale bank – een groots 
instituut – driehonderd jaar oud is en de Banque de 
France tweehonderd jaar. Te weinig mensen weten het, 
maar Frankrijk – en ik spreek hier nu niet als Fransman 
maar als objectief waarnemer – heeft gedurende lange 
tijd de monetaire stabiliteit hoog in het vaandel gehad. 
Meer dan honderd jaar lang hebben we dan ook een 
buitengewoon stabiele munt gehad. 
 
Ik heb de eer de groep van tien centrale banken voor te 
mogen zitten. Die centrale banken werken nu samen en 
dat is een goede zaak. Ze geven blijk van een groot 
onderling vertrouwen en een sterke wil tot dialoog. Het 
belangrijkste hebben ze gemeen, namelijk de overtuiging 
dat monetaire stabiliteit en financiële stabiliteit, waar u 
het zojuist over had, een grote verantwoordelijkheid en 
zorg voor ons zijn. Financiële stabiliteit is in de wereld 
van vandaag absoluut een groot goed.  

4-044 

Gasòliba i Böhm (ELDR). – (ES) In een verslag 
waarvan ik de eer had de rapporteur te zijn kwam deze 
commissie – en vervolgens de plenaire vergadering van 
het Parlement – met een reeks voorstellen en 
overwegingen over de internationale rol van de euro. In 
dit verslag werd gewezen op de noodzaak van een 
enkele vertegenwoordiger van de euro in internationale 
fora en van een Europese Centrale Bank die – zonder 
haar politieke onafhankelijkheid in gevaar te brengen - 
het gebruik van de euro in de wereld nauwgezet volgt en 
zonodig maatregelen neemt als de monetaire en 
financiële stabiliteit van de euro in gevaar komen. Ik wil 
twee aspecten noemen: in de eerste plaats een toename 
van het gebruik van de euro in het internationale 
betalingsverkeer, de vooruitzichten van het gebruik van 
de euro bij de invoer naar de Europese Unie van met 
name grondstoffen – waarvan aardolie uiteraard de 
belangrijkste is – alsmede het gebruik ervan in naburige 
regio’s, zowel in landen die tot de Europese Unie zullen 

toetreden als in buurlanden. In de tweede plaats de rol 
van de euro als reservemunt van centrale banken in de 
wereld. 
 
Enkele van deze punten kwamen aan bod in het 
vragenformulier dat u schriftelijk heeft beantwoord, met 
name in de vragen 19, 20 en 21 van deel B, waarin u het 
standpunt inneemt van de Europese Centrale Bank en 
stelt dat de huidige mechanismen adequaat zijn. 
 
Nu luidt mijn vraag of u gelooft dat de huidige 
mechanismen tijdens uw mandaat – dat acht jaar zal 
bestrijken – zullen blijven voldoen, of dat de dimensie 
en de evolutie van de euro alsmede de institutionele 
ontwikkeling zoals vervat in de Europese ontwerp-
Grondwet die door de Conventie is voorgelegd juist een 
aanpassing van de criteria en de mechanismen zullen 
vereisen?  

4-045 

Trichet. − (EN) Wat de rol van de euro in de wereld 
betreft deel ik de zienswijze dat wij dit moeten overlaten 
aan de houding van de gebruikers van de euro in de 
wereld. Wij hebben de euro niet in het leven geroepen 
om de strijd aan te gaan met de Amerikaanse dollar of 
met enige andere valuta. Bij de invoering van de euro 
ging het uitsluitend om het belang van Europa, 
waaronder de voltooiing van de interne markt. 
 
Mij bekruipt steevast een ongemakkelijk gevoel als ik 
hoor dat er een soort strijd gaande zou zijn. Wij 
bevinden ons in een win-win situatie en er is absoluut 
geen strijd aan de gang. Een dergelijke strijd zou voor 
iedereen rampzalig zijn en ligt derhalve buiten mijn 
blikveld. 
 
Wij zullen zien wat de toekomst brengt. Zoals u zei is 
het volgens ons aan de gebruikers – of het nu gaat om 
invoerders of uitvoerders van grondstoffen of spelers op 
verschillende markten. Vooralsnog is gebleken dat er op 
de internationale obligatiemarkten gebruikers, 
verzekeraars en beleggers zijn die vertrouwen hebben in 
de euro. Verder heb ik hier niets aan toe te voegen. In 
het kader van onze nauwe samenwerking met collega’s 
over de hele wereld volgen wij de gebeurtenissen op de 
voet. 
 
Wat de meest wenselijke ontwikkeling van het 
institutioneel kader betreft ben ik, zoals u ziet, 
voorzichtig, want elke instelling heeft haar eigen 
verantwoordelijkheid. Wij zijn onafhankelijk binnen ons 
eigen domein. Het is duidelijk dat het eurosysteem en 
het gebied van de gemeenschappelijke munt volledig 
zijn verenigd en een afgebakende vertegenwoordiging 
kennen. Op het niveau van de uitvoerende organen is de 
situatie minder duidelijk. Ik ga ervan uit dat dit verder 
zal uitkristalliseren. Noch op het niveau van het 
institutioneel kader, noch op het vlak van praktische 
ingrepen, vergaderingen en informele bijeenkomsten en 
dergelijke, hebben wij te maken met een statisch 
systeem. De efficiëntie zal ongetwijfeld toenemen. Ik 
geef toe dat er nadelen zijn verbonden aan het huidige 
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stelsel. Het kan en moet beter en daaraan willen wij naar 
vermogen onze bijdrage leveren.  

4-046 

Bourlanges (PPE-DE). – (FR) Ten eerste zou ik als 
reactie op de woorden van onze Zweedse collega’s 
willen zeggen dat wij hun verdriet en hun ontreddering 
delen. Twee jaar geleden waren wij allemaal Amerikaan; 
vandaag zijn wij allemaal Zweed. 
 
Mijnheer Trichet, ik zou een vraag willen stellen naar 
aanleiding van uw antwoord op vraag 15. Bij vraag 15 
aangaande het Stabiliteitspact zegt u, mijns inziens op 
erg overtuigende wijze, dat staten, wanneer ze zich 
gedurende een periode van vette jaren goed gedragen, 
alle middelen hebben voor een ander conjunctureel 
beleid, namelijk een stimuleringsbeleid door verhoging 
van de uitgaven gedurende de magere jaren. Alleen, dat 
is niet zoals de kaarten er nu voor liggen. We zitten nu in 
een situatie dat de staten zich niet goed gedragen hebben 
en we hebben de vette jaren juist afgesloten met een 
tekort van 3 procent. Hoe moet het conjunctureel beleid 
er in dit geval uitzien? 
 
Uw antwoord wordt hier ontwijkender en voorzichtiger, 
want u zegt simpelweg: het zou niet goed zijn om het 
tekort hoger te laten oplopen. Op dat punt kan ik 
volledig met u meegaan. Ik denk inderdaad niet dat het 
goed beleid is om de tekorten te verhogen. Maar wil dat 
dan zeggen dat er helemaal geen conjunctureel beleid is? 
Zijn de maatregelen op het gebied van de structurele 
aanpak, die u heeft genoemd in uw vergelijking van 
Europa met de Verenigde Staten, de enige die we 
moeten nemen? Betekent dat, in een gezamenlijk orgaan 
als de Eurogroep, dat de staten die zich niet goed hebben 
gedragen altijd op volstrekt dezelfde manier moeten 
reageren in een situatie van groei of in een situatie van 
stagnatie en bijna-recessie, zoals we die op dit moment 
meemaken? 
 
Als ik het zo mag zeggen doet het antwoord van de 
ECB, wanneer deze zegt: “als u uw zaakjes op orde had 
gehad dan had u iets kunnen uitrichten”, me eigenlijk 
denken aan het verhaal van de man die in Cork was en 
naar Dublin wilde en die aan een voorbijgangster de weg 
vroeg, waarop deze hem antwoordde: “Mijnheer, wie 
naar Dublin wil moet niet uit Cork komen”.  

4-047 

Trichet. – (FR) Mijnheer Bourlanges, ik heb al 
schriftelijk, en meerdere malen hier vandaag, vragen 
over het Stabiliteits- en groeipact beantwoord. Het is 
voor ons lastig dat het pact er is; het is geschreven en 
getekend en het voorziet in bepaalde procedures. Ik heb 
het al gezegd en ik kan het alleen maar herhalen: Een 
ieder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het is 
niet aan Europese Centrale Bank om de analyses te 
maken die de Commissie moet maken, en het is zo 
mogelijk nog minder aan de ECB de besluiten te nemen 
die de Raad moet nemen. We hebben een tekst en die 
heeft een economische basis. Ik wil u er alleen even aan 
herinneren dat een zeker land toen de zaken niet zo 
goed, ja ronduit slecht gingen, zich toch ook aan de 3 
procent heeft gehouden. We hadden toen het percentage 

kunnen verhogen met als redenering: geen enkel 
probleem, we zitten in een periode van conjuncturele 
tegenwind dus laat maar gaan. Dat we in het geval van 
dat land heel anders hebben geredeneerd, is omdat we 
dachten dat er meer nadelen dan voordelen kleefden aan 
het ongebreideld laten oplopen van de tekorten. 
 
Ik zeg het nog maar eens, een ieder moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen. Ik kan alleen maar zeggen 
wat al mijn collega’s zonder uitzondering zeggen en wat 
Wim Duisenberg u gisteren nog heeft gezegd, namelijk 
dat we de Commissie moreel steunen in haar 
beoordeling – zij bewaakt het Stabiliteits- en groeipact – 
en dat verder de regeringen, binnen de Raad die de 
besluiten neemt, hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Onze beoordeling van de economie komt erop 
neer dat het economisch gezien geen pas geeft om te 
zeggen dat we, met het huidige niveau van de tekorten in 
sommige landen en zelfs in heel Europa, door kunnen 
gaan op de huidige weg, zowel vanwege de 
Keynesiaanse effecten als vanwege Ricardiaanse 
equivalentie-effecten. Het is economisch erg verstandig 
om voortdurend te kijken vanaf welk niveau, vanaf 
welke drempelwaarde er meer nadelen dan voordelen 
zijn. Dat is de rechtvaardiging van het Stabiliteits- en 
groeipact en dat moet bij de huidige stand van zaken ook 
worden toegepast. Iets anders kan ik er niet over zeggen. 
Een ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen op 
basis van dit document aan de formulering waarvan, bij 
mijn weten, niemand wil tornen.  

4-048 

Katiforis (PSE). – (FR) Mijnheer Trichet, u zei eerder 
vandaag dat als er daadwerkelijk een soort evenwicht 
zou bestaan tussen prijsstabiliteit en werkgelegenheid… 

4-049 

(EN) Dit verbaasde mij enigszins. Ik wil u eraan 
herinneren dat wij in de jaren ’70 en ’80 te kampen 
hadden met een enorme stagflatie. Op een gegeven 
moment heeft men ervoor gekozen om de werkloosheid 
te laten oplopen en zich te concentreren op beheersing 
van de inflatie. De werkeloosheid nam toe en lag in 
Europa gedurende 30 jaar stabiel rond de 10 procent. 
Dat is de prijs die wij hebben betaald voor 
prijsstabiliteit. 
 
Ik heb de indruk dat de statuten van de ECB deze keuze 
bevestigen. Bent u het met mij eens dat er is gekozen – 
en nog altijd wordt gekozen – voor prijsstabiliteit boven 
werkgelegenheid? Dit blijkt uit de onwil van de ECB om 
een tweede, parallelle doelstelling te aanvaarden zoals 
de Federal Reserve heeft gedaan.  

4-050 

Trichet. − (EN) Ik kan mij niet in de plaats stellen van 
de soevereine Europese bevolking en van het Europees 
Parlement, die hebben besloten de regels vast te leggen. 
Uw vraag is zinvol, maar wij hebben een akkoord, het 
Verdrag van Maastricht en wij moeten de verplichting 
naleven die het Verdrag ons oplegt. 
 
Er heerst onder economen een brede consensus dat de 
vereenvoudigde redenering achter de Philipscurve zeer 
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twijfelachtig is. Ik vermeld dit slechts en passant. 
Weliswaar leek er ooit een zekere mate van consensus 
over de juistheid van de Philipscurve te bestaan, maar 
dat is vandaag de dag niet het geval. De arbitrage waar 
u het over had is teveel een simplificatie. 
 
Mijn standpunt over de definitie van prijsstabiliteit en de 
doelstellingen heb ik reeds uiteengezet. Het soevereine 
volk van Europa kan doen wat het goeddunkt – dat weet 
u beter dan ik – maar het Europese concept, dat bijna 
een universeel concept is, is economisch zeer goed 
onderbouwd. De Bank of England - hetzelfde geldt voor 
een groot aantal andere centrale banken - heeft ook geen 
waslijst van doelstellingen. Zij krijgt een doelstelling 
opgedragen waarvoor zij, binnen haar eigen domein, 
verantwoordelijk is. Daarnaast zijn er nog andere 
belangrijke factoren voor de bevordering van groei en 
werkgelegenheid.  

4-051 

Katiforis (PSE). – (EN) Ik heb nog een vraag. Mochten 
wij in een liquiditeitsval terechtkomen, staat het Verdrag 
dan in zijn huidige vorm toe dat u de noodzakelijke 
prijsstijging bewerkstelligt om uit die situatie te komen?  

4-052 

Trichet. − (EN) Wij zijn van mening dat het 
bewerkstelligen van prijsstabiliteit de beste voorwaarde 
is voor groei en werkgelegenheid. Ik wil niet 
voortdurend naar het verleden verwijzen, maar u weet 
nog wel dat de heer Meyer en ik en al onze collega’s in 
Europa in 1997 de wereldmarkten ervan moesten 
overtuigen dat wij de rentevoeten van de euro konden 
vaststellen op het laagste niveau dat Europa ooit had 
gekend. Dat viel niet mee, maar wij zijn erin geslaagd 
door het niveau van geloofwaardigheid dat wij in de 
voorafgaande periode hadden opgebouwd, over te 
dragen op de euro. 
 
Bij de introductie van de euro hebben wij de 
kortetermijnrente vastgelegd op 3 procent. Zes maanden 
eerder zouden veel waarnemers nog hebben gezegd dat 
dit niet haalbaar was. Een jaar eerder hadden zij dit voor 
volslagen onmogelijk gehouden – ik wil in dit verband 
niet verwijzen naar rentevoeten in uw land. Na enkele 
maanden besloten wij de rente te verlagen tot 2,5 
procent. Dit was van groot belang. Door prijsstabiliteit te 
bewerkstelligen krijgen wij het recht om rentevoeten op 
de kapitaalmarkten in te voeren die de groei bevorderen. 
Wij leven niet in de best mogelijke wereld, maar laten 
wij niet vergeten hoe de situatie was en waar wij ons nu 
bevinden. Denkt u nog eens terug aan de nominale 
kapitaalmarktrentevoeten uit het verleden.  

4-053 

Riis-Jørgensen (ELDR). – (DA) Mevrouw de 
Voorzitter, mijnheer Trichet, op het ogenblik wordt er 
een zeer relevant debat gevoerd over de vraag wat de 
regeringen in de EU kunnen doen om duurzame groei en 
hoge werkgelegenheid te garanderen. 
 
De Europese Centrale Bank heeft eerder te kennen 
gegeven dat stijgende belastingen op onder andere 
arbeid een remmend effect zullen hebben op de groei in 

de EU. De ECB heeft voorts aanbevolen dat de 
regeringen prioriteit toekennen aan de overheidsuitgaven 
en dat zij de publieke sector doelmatiger maken. Daar 
ben ik het geheel mee eens. Wat vindt u in dat verband 
van een politiek initiatief, een verklaring inzake een 
belastingstop – in het Engels “tax-freeze”? Een 
belastingstop betekent heel eenvoudig dat wij politici 
ons ertoe verplichten dat een belasting of heffing niet 
wordt verhoogd. Voor mij betekent zo’n belastingstop 
een garantie tegen stijgende belastingen. Bovendien zal 
het leiden tot begrotingsdiscipline. Enerzijds doordat 
nieuwe uitgaven niet kunnen worden gefinancierd met 
hogere belastingen, maar alleen met een verlegging van 
prioriteiten in de uitgavenbegrotingen, en anderzijds 
doordat het Stabiliteits- en groeipact een gezonde grens 
zal stellen aan de omvang van het tekort. 
 
De inspiratie voor deze gedachtegang komt onder andere 
van het “vastekoersbeleid”, waarin men zich ertoe 
verbindt om een vaste valutakoers aan te houden. Op die 
manier kan een afgekondigde belastingstop politici ertoe 
dwingen om de belastingen niet te verhogen, maar 
nieuwe initiatieven te financieren door het verleggen van 
prioriteiten in de uitgavenbegroting. Maar ik vraag u 
dus, mijnheer Trichet: wat vindt u in zijn algemeenheid 
van het principe van een belastingstop als instrument om 
de gewenste begrotingsdiscipline te bereiken en om 
belastingstijgingen tegen te gaan, die zoals bekend de 
economische groei afremmen? 

4-054 

Trichet. − (EN) De oplossing voor al deze problemen is 
mijns inziens het verlagen van de overheidsuitgaven. 
Dat is gemakkelijk gezegd, maar uiterst moeilijk uit te 
voeren. In een groot aantal landen wordt uitsluitend het 
begrotingstekort als de kern van de problematiek gezien, 
maar de factor van de belastingdruk bemoeilijkt de 
zaken. Als antwoord op uw vraag wil ik stellen dat er 
meer speelruimte nodig is. Die speelruimte kan men 
creëren door de overheidsuitgaven als percentage van 
het BBP te verlagen. 
 
In vergelijking met andere economieën in de wereld 
liggen de frais généraux in Europa helaas op een niveau 
dat een beduidende weerslag heeft op het algehele 
concurrentievermogen en een enorme weerslag op de 
overheidsfinanciën in het algemeen. 
 
Mijn conclusie is eenvoudig: wij moeten de 
overheidsuitgaven als percentage van het BBP in de 
gaten houden, onder controle krijgen en verlagen. Toen 
de Banque de France onafhankelijk werd, zeiden wij dat 
wij in de eerste plaats het niveau van de 
overheidsuitgaven tot minder dan 50 procent van het 
BBP moesten verlagen. Het niveau ligt in sommige 
economieën in Europa hoger dan 50 procent en dat is te 
betreuren. Sommige economieën betalen een zware tol 
voor zulke hoge overheidsuitgaven.  

4-055 

Villiers (PPE-DE). – (EN) Mijnheer Trichet, u bent 
vanmorgen heel duidelijk geweest in uw steun voor het 
Stabiliteitspact. Nochtans is de Franse regering een van 
de ergste zondaars tegen deze regel. Iedereen zal het 
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erover eens zijn dat u een machtig lid bent van de het 
Franse politieke establishment en van de heersende elite. 
Ik wil u vragen wat u persoonlijk denkt te ondernemen 
om de Franse regering ervan te overtuigen de regels na 
te leven die u steunt en waarvan u zegt dat zij 
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de 
gemeenschappelijke munt. 
 
Wat zullen volgens u de gevolgen zijn van voortdurende 
tekorten in de eurozone voor de rentetarieven in de 
toekomst? 
 
Tot slot wil ik u een vraag stellen over Crédit Lyonnais, 
een genationaliseerde bank die onder uw toezicht stond 
en ongeveer 26 miljard euro verlies heeft gemaakt. Is er 
met betrekking tot Crédit Lyonnais iets dat u anders zou 
hebben gedaan als u de klok kon terugdraaien?  

4-056 

Trichet. − (EN) Op het Stabiliteits- en groeipact ben ik 
reeds ingegaan. Ik kan hier slechts aan toevoegen dat 
iedereen in Frankrijk het standpunt van de Banque de 
France kent, dat regelmatig wordt gepubliceerd. De 
bank is nu tien jaar onafhankelijk, dus er is geen sprake 
van dubbelzinnigheid. Ik weet niet of er zoiets bestaat 
als een “establishment” of een “heersende elite”, ik heb 
het in ieder geval niet ervaren. Ik stel vast dat er een 
levendig debat plaatsvindt; van een consensus binnen die 
zogenoemde heersende elite merk ik niets. 
 
Wat de gevolgen voor de rentevoeten op de 
kapitaalmarkten betreft kan ik u alleen zeggen dat wij 
allemaal onderhevig zijn aan een voortdurende 
beoordeling van spaarders en beleggers overal ter 
wereld. Wij leven in volledig open economieën en wij 
worden voortdurend beoordeeld door de markten en 
door de gedecentraliseerde mondiale opinie van degenen 
die verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleggingen. 
Klaarblijkelijk zijn zij van mening dat het mogelijk is 
om de soliditeit van bepaalde posities te beoordelen en 
de toekomstige gebeurtenissen in te schatten. Zelfs 
binnen Europa zien wij reeds kleine verschillen in de 
beoordelingen van beleggers en spaarders. Dit is de 
normale marktwerking. Marktdiscipline is een ander 
belangrijk element. 
 
Op uw laatste punt kan ik niet ingaan, maar zoals u weet 
heeft er een openbaar onderzoek plaatsgevonden en 
gedurende zeven weken een openbare beoordeling van 
de situatie. Ik heb altijd gezegd dat mijn medewerkers en 
ik alles hebben ondernomen wat in onze macht lag om 
de situatie recht te zetten. Om de redenen die ik reeds 
naar voren heb gebracht kan ik hier verder niets aan 
toevoegen.  

4-057 

Skinner (PSE). – (EN) Mijnheer Trichet, ik ben het 
volledig eens met wat u in uw inleiding hebt gezegd: 
geld is gebaseerd op vertrouwen. Het vervult een heel 
aantal verschillende functies, maar het berust op 
vertrouwen. 
 
Wat vraag B21 van de vragenlijst betreft – de vraag over 
mijnheer euro –, die gaat zonder enige twijfel over u. 

Maar dit gezegd zijnde, kunnen wij u vertrouwen? Kan 
het Europese publiek u vertrouwen? Dat wordt een van 
de belangrijkste fundamenten van de euro. Immers, in 
veel landen die nog niet van de eurozone deel uitmaken 
– en ik hoop dat zij spoedig zullen toetreden - neemt het 
euroscepticisme toe en deze ontwikkeling moeten wij 
het hoofd bieden. 
 
Het tweede deel van mijn vraag is: waar schuilt het 
grootste gevaar? U heeft gesproken over het Stabiliteits- 
en groeipact, maar daarnaast is er de hele discussie over 
werkloosheid en inflatie. Waar schuilt het grootste 
gevaar, en voorziet u dat er in de toekomst een comité 
voor het monetair beleid aan de ECB zal worden 
toegevoegd?  

4-058 

Trichet. − (EN) Ik ben er stellig van overtuigd dat 
vertrouwen – van het publiek, van spaarders en 
beleggers – de essentie vormt van een valuta en van het 
monetair beleid. 
 
De president is tevens de woordvoerder van de ECB. 
Zoals ik eerder heb gezegd bestaat er bij een 
onafhankelijke centrale bank niet zoiets als een besluit 
van één man. "Eenzaamheid, eenzaamheid" is als motto 
het absolute tegendeel van collegiale wijsheid. Dit hangt 
ook nauw samen met onze rekenschapsplicht. Ik ben 
ervan overtuigd dat het niveau van vertrouwen dat wij 
vandaag aantoonbaar hebben verworven, voor Europa 
een groot goed is. 
 
Het “comité voor het monetair beleid” waar u het over 
had, bestaat in zekere zin al, en wel in de vorm van de 
Raad van Bestuur en de directie van de ECB, alsmede de 
verschillende presidenten en gouverneurs van de 
nationale centrale banken. Deze deskundigen moeten 
hun nationaliteit over boord zetten en zijn collectief 
verantwoordelijk voor het algemene belang van de 
eurozone en de euro. Ik wil er in dit verband op wijzen 
dat wij ons niet bevinden in Frankrijk of het Verenigd 
Koninkrijk, met hun sterk gecentraliseerde structuren. Ik 
weet niet goed hoe ik Europa als geheel moet benoemen, 
aangezien alle woorden een specifieke politieke lading 
hebben, maar wij vormen een in hoge mate 
gedecentraliseerd orgaan. Ons stelsel lijkt sterk op 
eerdere voorbeelden, namelijk een met een directie, 
leden van de centrale instelling, en daarnaast 
vertegenwoordigers – zoals in de Verenigde Staten of 
vroeger in Duitsland – van de verschillende organen die 
gezamenlijk dit buitengewone orgaan vormen. Ik 
vertrouw erop dat onze Raad van Bestuur adequaat is, 
maar daarvoor bent u verantwoordelijk. Het was het 
besluit van het veelbeproefde Europese volk!  

4-059 

Purvis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer Trichet, ik wil 
terugkomen op enkele punten die eerder aan de orde zijn 
gekomen. In uw antwoord op de vraag van de heer 
Goebbels over de toestand in de Verenigde Staten, die 
men haast fiscale en monetaire lichtzinnigheid zou 
kunnen noemen, zei u dat het niet uw taak is om hier 
commentaar of kritiek op te leveren. Maar dat is wel 
degelijk uw verantwoordelijkheid, want als het nog 
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extremer wordt, zal het ook voor ons gevolgen hebben 
en daarmee voor uw taak om de stabiliteit in Europa te 
bewaren. Het is derhalve wel degelijk uw taak om aan de 
bel te trekken wanneer u van mening bent dat de zaken 
in een andere jurisdictie niet naar behoren verlopen. 
 
Mijn tweede opmerking betreft de vette en de magere 
jaren. Ik heb de indruk dat het Stabiliteitspact in zekere 
zin niet symmetrisch is: de verschillende voorschriften, 
waaronder de 3 procent- en 60 procent-regel, zijn gericht 
op de magere jaren, maar er ontbreken criteria voor de 
vette jaren. Denkt u dat criteria voor de vette jaren – 
geen tekorten of overschotten – een goed idee zouden 
zijn of beschouwt u dit als bovenmatig dirigiste? En is 
het Stabiliteitspact zelf niet eigenlijk een dirigiste 
mechanisme?  

4-060 

Trichet. − (EN) Wij moeten voorzichtig zijn. Wij 
hebben bij de ECB, het eurosysteem en in Europa als 
geheel zoveel huiswerk te doen dat het niet onze eerste 
taak is om felle kritiek te leveren op anderen. 
 
Wij hebben sterke en zwakke punten en - om uw 
suggestie te volgen - het lijkt mij duidelijk dat onze 
sterke punten in Europa liggen op het vlak van onze 
human resources, het feit dat wij onszelf financieren met 
ons eigen spaargeld en onze eigen beleggingen. Voorts 
hebben wij evenwichtige externe balansen. Onze zwakke 
punten zijn een gebrek aan structurele hervormingen en 
een ontoereikend begrip van de werking van de 
markteconomie - en de schaduwzijden ervan. Gelukkig 
hebben wij belangrijke sterke punten, maar wij hebben 
ook zwakke punten. Uiteraard moeten wij gebruik 
maken van onze sterke punten en proberen de factoren 
die groei en werkgelegenheid in Europa afremmen te 
bestrijden. Dat staat als een paal boven water. 
 
De Verenigde Staten bevinden zich in dezelfde situatie. 
Zij kunnen bogen op sterke punten zoals een 
buitengewone flexibiliteit en de technologische 
voorsprong waar ik het zo-even al over had. Daarnaast 
zijn er zonder meer zwakke punten, zoals een gebrek aan 
besparingen. Ik vermeld dit en passant. Met uw 
goedvinden wil ik mij op onze eigen zaken concentreren, 
want zoals ik heb gezegd moeten wij nog veel huiswerk 
doen. 
 
Wat de vette en de magere jaren aangaat, is het grootste 
probleem overduidelijk hoe wij ervoor zorgen dat er 
tijdens de vette jaren voldoende opzij wordt gezet. Ik 
ben van mening dat wij ons hierbij moeten concentreren 
op de publieke opinie. Als ik verschillende landen 
vergelijk, zie ik dat de houding van de publieke opinie 
de doorslaggevende factor is. Als de publieke opinie is 
gewonnen voor de idee dat wij tijdens de jaren van 
voorspoed geld opzij moeten zetten voor de belangen op 
middellange en lange termijn en voor onze kinderen, dan 
beschikken de regeringen over voldoende draagvlak om 
inderdaad geld opzij te zetten. 
 
Als de publieke opinie hier daarentegen niet van 
overtuigd is en zich geen rekenschap geeft van de 

gevaren voor de eigen toekomst, dan staan de zaken er 
anders voor. Dat is de reden waarom ik mij in Frankrijk 
als gouverneur van de Banque de France expliciet richt 
tot de publieke opinie. Zij moet ervan worden overtuigd 
dat wij er beter voor zouden staan als wij de 
overheidsuitgaven en het begrotingstekort zouden 
verlagen, want in een democratie is de wil van de 
mensen cruciaal. Deze overtuigingsinspanning zou goed 
kunnen worden geleverd door de regeringen en de 
uitvoerende organen.  

4-061 

Van den Burg (PSE). – Dank u wel voorzitter, sta mij 
toe eerst een opmerking te maken met betrekking tot de 
beeldspraak die de heer Blokland gebruikte ten aanzien 
van het voetbalspel, dat hij vergeleek met het 
stabiliteitspact. Hij refereerde daar aan de 
buitenspelregel. Ik kan hem vertellen dat in het 
hockeyspel, het veldhockey, de buitenspelregel 
afgeschaft is omdat men vond dat dat spel veel 
spannender en sneller kon zonder buitenspelregel, maar 
dat is even een opmerking ter zijde. 
 
Ik wil het niet over het stabiliteitspact hebben maar over 
een andere functie van de bank, namelijk het prudentieel 
toezicht. Dat is nog niet aan de orde geweest. Wat is uw 
visie daarop? Ik heb begrepen dat de Banque de France 
een halfjaarlijks rapport publiceert over de toestand van 
de financiële stabiliteit. In uw antwoorden op de vragen 
die we daarover gesteld hebben stelt u zich redelijk 
positief op tegenover meer openheid en tegenover een 
beleid van de bank om meer inzicht te geven. Hebt u 
daar concrete plannen voor en wat zijn uw ambities ten 
aanzien van een meer efficiënt Europees prudentieel 
toezicht?  

4-062 

Trichet. – (FR) Ik denk dat uw vraag tweeledig is. Ten 
eerste gaat het over het banktoezicht en over toezicht in 
het algemeen. In dat opzicht hebben we in Europa, zoals 
u weet, twee scholen. De eerste school zegt: het toezicht 
moet dichtbij de centrale banken staan. Zo is het in 
Nederland, zo is het in mijn eigen land en in een aantal 
andere Europese landen. De tweede school zegt: het 
toezicht moet onafhankelijk van de centrale banken zijn. 
Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland en in Engeland. Het 
Verdrag zelf zegt dat de nationale 
verantwoordelijkheden niet moeten verdwijnen. 
 
Daarnaast gaat het over de financiële stabiliteit die u al 
noemde. Dat is duidelijk een verantwoordelijkheid van 
de centrale bank, ook al heeft die geen 
verantwoordelijkheid als het gaat om banktoezicht. 
Neem nu bijvoorbeeld Londen: De Bank of England 
heeft verantwoordelijkheden op het gebied van het 
monetaire beleid en de financiële stabiliteit – daar is de 
hele organisatie zelfs op gebaseerd – en daarnaast heb je 
de Financial Services Authority, de FSA. Die complexe, 
buitengewone verantwoordelijkheid van de centrale 
banken met betrekking tot de financiële stabiliteit is 
volgens mij echt fundamenteel, zowel op het niveau van 
het eurosysteem als op het niveau van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken. Voorlopig is het een 
rugbyteam van dertien spelers – en straks een team van 
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zestien – dat deze verantwoordelijkheid op het gebied 
van de financiële stabiliteit op zich neemt. Zoals een van 
u zo-even zei, leven wij in een ontegenzeggelijk 
complexe wereld met een wereldomspannende economie 
die zelf haar activa en haar passiva heeft, haar kansen en 
haar risico’s. Het is van groot belang dat we die zorg 
steeds in ons achterhoofd houden. Op mondiaal niveau 
onderhouden wij overigens een hechte samenwerking 
binnen de wereld van centrale banken. Ook werken wij 
nauw samen binnen het hele wereldsysteem. Er is een 
forum gewijd aan de financiële stabiliteit – uw land is 
daar goed bekend mee – dat een belangrijke rol speelt in 
dit opzicht en de centrale banken leveren daar stuk voor 
stuk hun bijdrage aan. 
 
Uiteraard zien wij monetaire stabiliteit als een belangrijk 
onderdeel van de financiële stabiliteit en vinden wij het 
onze verantwoordelijkheid om onze mening te geven. 
Veel nationale centrale banken publiceren periodieken 
over de financiële stabiliteit en de ECB beschouwt dat 
als een erg belangrijke verantwoordelijkheid van het 
hele Europa-team.  

4-063 

Tannock (PPE-DE). – (EN) Mijnheer Trichet, ik moet 
zeggen dat de idee dat u als énarque geen deel zou 
uitmaken van de Franse politieke elite – in de ruime zin 
van de ambtenarij en de politieke klasse – op zijn minst 
gezegd toch niet helemaal eerlijk is. U bent als haut 
fonctionnaire d'État traditioneel voorzichtig geweest in 
uw benadering en was u voorstander van Frans 
overheids-dirigisme, met een gemengde economie en 
een sociaal akkoord met de vakbonden. 
 
Tijdens onze vergaderingen in het kader van de 
monetaire dialoog verwees de heer Duisenberg 
voortdurend naar de noodzaak van structurele 
hervormingen in de economieën van de eurozone, met 
name in Duitsland en Frankrijk. Heeft u op weg naar 
Damascus een Paulinische bekering ondergaan met 
betrekking tot deregulering en structurele hervormingen 
ten behoeve van de stabiliteit en het 
concurrentievermogen van de euro, met name tegenover 
de Verenigde Staten?  

4-064 

Trichet. − (EN) Mijnheer, ik durf niet te vragen of u van 
Oxford of Cambridge komt. 
 
(Gelach) 
 
En ik wil al helemaal niet suggereren dat wij hier te 
maken zouden hebben met een soort Oxbridge alumni-
club.  

4-065 

(FR) Ik moet zeggen dat uw vraag waarschijnlijk wel 
verbazing heeft gewekt bij een aantal Franse 
afgevaardigden rond deze tafel, aangezien men mij in 
Frankrijk over het algemeen als overwegend liberaal 
beschouwt – de hier aanwezige EP-leden kunnen dat 
bevestigen. Ik was inderdaad chief of staff van het 
Ministerie van Financiën toen we, in 1986-1987, de 
Franse economie intensief hebben hervormd. We hebben 

toen de prijscontrole afgeschaft, alsmede de 
kredietcontrole en een groot deel van de 
deviezencontrole en we hebben een groot aantal 
bedrijven geprivatiseerd. Ik zal er niet verder op ingaan, 
maar ik herhaal dat ik in mijn eigen land toch vooral de 
reputatie geniet van een gematigd liberaal. 
 
Sinds ik officieel mijn mening mag geven als 
gouverneur van de Banque de France, roep ik mijn 
eigen land onomwonden op – soms trouwens door een 
debat uit te lokken, hetgeen normaal is in een levende 
democratie als deze volksdemocratie waarvan wij deel 
uitmaken – om zijn overheidsuitgaven te beperken, blijk 
te geven van verantwoordelijkheidsbesef op financieel 
gebied en – omdat je zonder structurele hervormingen de 
overheidsuitgaven niet kunt beperken – die 
hervormingen door te voeren binnen de staat en binnen 
onze economie in het algemeen. Dat is in feite het 
standpunt van de Banque de France en ook mijn eigen 
standpunt als woordvoerder – al sinds lange tijd – van 
die instelling. 
 
Ik moet zeggen dat onze economie het geluk heeft gehad 
– en dat is een bril die je even moet opzetten – dat we 
het glas zogezegd weer hebben kunnen vullen totdat het 
halfvol was. Natuurlijk is het dan nog voor de helft leeg. 
Maar in onze situatie in 1985-1986, met de 
nationaliseringen, de deviezencontrole de prijscontrole, 
de kwantitatieve sturing van allerlei onderdelen van onze 
economie, hebben we mijns inziens het enorme geluk 
gehad dat we met brede consensus van verschillende 
partijen en verschillende landen, tegelijkertijd de 
markteconomie hebben kunnen uitbreiden en Europa 
hebben kunnen versterken. Aan die consensus heeft 
Europa waarschijnlijk veel vooruitgang te danken. Er 
staat ons echter nog genoeg te doen, dat is duidelijk, en 
ik moet zeggen dat ik me daar heel goed bewust van 
ben.  

4-066 

De Voorzitter. − Mijnheer Trichet, dit brengt ons aan 
het einde van deze hoorzitting. Ik wil u bedanken voor 
uw uitvoerige antwoorden. Wij zullen nu in de 
commissie evalueren om vast te stellen of u de geschikte 
kandidaat bent voor de functie van president van de 
Europese Centrale Bank. Ik onderbreek hierbij de 
vergadering. De stemming vindt plaats om 12.15 uur. 
Behalve de EP-leden wordt iedereen verzocht de zaal te 
verlaten. 
 
(De vergadering wordt achter gesloten deuren 
voortgezet.)  

4-067 

Stemming over de aanbeveling betreffende de 
benoeming van de president van de ECB 

4-068 

De Voorzitter. − Dat brengt ons bij de stemming over 
de aanbeveling over de benoeming tot president van de 
ECB. 
 
(Het voorstel tot benoeming van de heer Trichet wordt 
aangenomen.) 
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(De vergadering wordt om 12.20 uur gesloten.)  
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