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Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 
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Verslag A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

De begrotingscapaciteit voor de eurozone 

2015/2344(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80038/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over de begrotingscapaciteit voor de eurozone 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en met name de artikelen 122 

en 151, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het tijdens de financiële crisis duidelijk is geworden dat de 

EU-Verdragen de eurozone niet van de juiste instrumenten voorzien om economische 

en financiële schokken efficiënt op te vangen en niet voorzien in de mogelijkheid van 

een ordelijke uittreding uit de eurozone; overwegende dat het kader voor economische 

governance in wezen contraproductief is gebleken, aangezien het lidstaten dwingt 

procyclische maatregelen te nemen, niet in dienst staat en in het nadeel werkt van 

werknemers en de belangen van de bevolking, en een ernstige belemmering vormt 

voor de vooruitgang van samenlevingen; 

B. overwegende dat na de invoering van de euro structurele macro-economische 

onevenwichtigheden en asymmetrieën tussen de lidstaten zijn ontstaan die ertoe hebben 

geleid dat meerdere lidstaten een overgewaardeerde reële effectieve wisselkoers hadden, 

met aanzienlijke negatieve gevolgen voor hun productieve structuur en internationale 

investeringspositie, en die een recessieve tendens in de lidstaten van de Europese Unie 

hebben doen ontstaan; 

C. overwegende dat de economische en monetaire unie (EMU), het gemeenschappelijk 

beleid en de interne markt niet hebben bijgedragen tot convergentie, samenwerking of 

solidariteit, maar eerder hebben geleid tot economische dominantie, divergentie en 

ongelijke ontwikkeling; overwegende dat het cohesiebeleid niet voldoende effectief is 
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bij de aanpak van divergentie tussen de lidstaten; 

D. overwegende dat het kader voor economische governance en de EMU hebben gediend 

om te bezuinigen op publieke investeringen, inkomsten uit arbeid en de 

verzorgingsstaat, terwijl zij de privatisering van publieke goederen, de liberalisering en 

deregulering van markten, vraag-remmende structurele hervormingen en het verlies van 

sociale en arbeidsrechten hebben bevorderd, inclusief de ontmanteling van het recht om 

collectief te onderhandelen, dat is vastgelegd in de kernverdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) en het EU-Handvest van de grondrechten; overwegende dat 

dit heeft geleid tot economische stagnatie, deflatoire tendensen, stijgende 

sociaaleconomische ongelijkheden, armoede en hoge werkloosheid; 

E. overwegende dat de lidstaten ertoe zijn gedwongen harde aanpassingsprogramma's aan 

te nemen tegen enorme sociale en economische kosten; overwegende dat verscheidene 

nationale regeringen zijn afgetreden nadat financiële bijstand werd geweigerd; 

overwegende dat het ontbreken van een eerlijk systeem van herverdeling leidt tot de 

desintegratie van cruciale economische sectoren in de landen van de periferie, en 

overwegende dat deze landen geen set investeringsprogramma's ter beschikking wordt 

gesteld ter bevordering van de groei, maar dat zij in plaats daarvan in een 

gijzelingspositie terecht komen waarbij zij permanent moeten lenen om deze 

onevenwichtigheid het hoofd te bieden; 

F. overwegende dat de drie, buiten de structuur van de EU-begroting en buiten de 

Verdragsbepalingen om gecreëerde financiële stabiliseringsinstrumenten – de Griekse 

kredietfaciliteit, het Europees Financieel Stabiliteitsmechanisme (EFSF) en het 

Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) – in het bijzonder hebben bijgedragen tot het 

gebrek aan evenwicht tussen de economieën van de landen in de kern en die in de 

periferie; overwegende dat in het kader van deze mechanismen in ruil voor toegang tot 

financiering voorwaarden van gedwongen bezuinigingsmaatregelen zijn opgelegd, die 

het vermogen van de rechtstreeks betrokken lidstaten om op hun concrete situatie in te 

springen hebben belemmerd; overwegende dat het opleggen van dergelijke 

voorwaarden aan soevereine regeringen onaanvaardbaar en ondemocratisch is; 

G. overwegende dat de bankenunie bijdraagt tot een verdere concentratie van de bancaire 

sector in de EU, het vermogen van de lidstaten om hun bancaire stelsels te controleren 

heeft verzwakt en geen oplossing biedt voor het probleem van "too-big-and-too-

interconnected-to-fail" (te groot en te zeer onderling verbonden om te falen), en dat de 

bail-in-regeling daarom niet geloofwaardig is en een ernstig gevaar vormt voor 

belastingbetalers en de begrotingen van de lidstaten; 

H. overwegende dat de kapitaalmarktenunie het systemisch risico door securitisatie 

verder zal versterken en schaduwbankieren en verkoop van waardevolle activa 

("asset stripping") van publieke infrastructuur door verzekeraars en pensioenfondsen 

zal bevorderen, in plaats van deugdelijke en gedecentraliseerde retailbankdiensten te 

versterken als de primaire financieringsbron van investeringen door kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's); 

I. overwegende dat in het verslag van de vijf voorzitters inzake de toekomstige 

configuratie van de EMU wordt voorgesteld een groot aantal instrumenten, organen 
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en kaders in werking te laten treden die een uitweg uit het heersende neoliberale 

discours van bezuinigingen belemmeren; overwegende dat dit het procyclische beleid 

zal verergeren en de democratische soevereiniteit van de lidstaten zal verzwakken; 

overwegende dat de belangrijkste aanbevelingen in het verslag, zoals comités voor de 

productiviteit, collectieve loononderhandelingen ondermijnen; overwegende dat dit 

verslag is opgesteld zonder de betrokkenheid van het Europees Parlement of de 

nationale parlementen; 

1. wijst op het grotere belang dat de Commissie hecht aan de begrotingskoers van de 

eurozone; benadrukt dat dit onvoldoende is om met het bezuinigingsbeleid te breken; 

2. betreurt de chantagehouding die de EU-instellingen en sommige lidstaten innemen ten 

aanzien van de landen die willen breken met het bezuinigingsbeleid en de neoliberale 

doctrine; 

3. benadrukt dat de invoering van iedere vorm van begrotingscapaciteit voor de eurozone 

op zichzelf geen oplossing zal bieden voor de structurele onevenwichtigheden binnen de 

EMU en dat een fundamentele verandering van de oriëntatie van haar economisch 

beleid en economische governance nodig is om de onderliggende oorzaken van de 

eurocrisis aan te pakken, in het bijzonder de bijdrage van macro-economische 

onevenwichtigheden tot private en publieke schuldenlasten; 

4. wijst de oprichting van de beoogde schatkist voor de eurozone (Eurozone Treasury) af, 

aangezien dit een verdere concentratie van macht in supranationale entiteiten zou 

betekenen en aangezien de schatkist zal worden ingebed in het kader van het 

begrotingspact en kan bijdragen tot de handhaving van vraag-remmende structurele 

hervormingen, waardoor de democratische soevereiniteit wordt ondermijnd en wordt 

bijgedragen tot het opleggen van bezuinigingsmaatregelen; 

5. benadrukt de noodzaak van een structurele hervorming van het bankwezen, waarbij de 

retailbankdiensten worden gescheiden van zakelijke activiteiten, teneinde een ordelijke 

bankenafwikkeling mogelijk te maken zonder de privatisering van winsten en de 

socialisering van verliezen, terwijl publieke controle over en decentralisatie van het 

bankwezen worden gewaarborgd, in plaats van dat het systemische risico en de volatiele 

financieringsvoorwaarden via de kapitaalmarktenunie worden verergerd; 

6. is van mening dat de kwetsbaarheid van de EMU aan het licht is gekomen tijdens de 

mondiale financiële en economische crisis, toen onhoudbare onevenwichtigheden, die 

werden veroorzaakt door een de-ene-zijn-dood-is-de-ander-zijn-brood-beleid in 

vooraanstaande eurolanden zoals Duitsland en door kortetermijnkapitaalstromen naar de 

periferie, hebben bijgedragen tot een hoge (private en publieke) schuldenlast en een 

dramatische stijging hebben veroorzaakt van de kosten van schuldopname door de 

overheid in sommige lidstaten, na de stijging van de overheidsuitgaven als gevolg van 

de redding van banken en aanvankelijke anticyclische beleidsmaatregelen als antwoord 

op de crisis; 

7. waarschuwt dat toekomstige schokken de eurozone in haar geheel verder kunnen 

destabiliseren, aangezien de EMU, net als het Europees kader voor economische 

governance, het de lidstaten belemmert de juiste en noodzakelijke economische 
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instrumenten te gebruiken om naar behoren in te springen op de huidige en toekomstige 

economische en sociale crisis; is van mening dat in het geval van symmetrische 

schokken die worden veroorzaakt door een zwakke binnenlandse vraag, monetair beleid 

alleen niet volstaat om de economische groei weer aan te zwengelen, met name in een 

context van rentevoeten dicht bij de ondergrens; benadrukt dat deze symmetrische 

schokken moeten worden aangepakt door investeringen te financieren die gericht zijn 

op de geaggregeerde vraag en volledige werkgelegenheid; 

8. benadrukt dat met de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt beproefde 

beleidsopties voor het opvangen van asymmetrische schokken, zoals 

wisselkoersdevaluatie, verloren zijn gegaan; herinnert eraan dat het opgeven van 

autonomie ten aanzien van het monetair beleid derhalve vraagt om alternatieve 

aanpassingsmechanismen waarmee het hoofd kan worden geboden aan asymmetrische 

macro-economische schokken, en om, onder democratisch toezicht, daadwerkelijke en 

sociale opwaartse convergentie te verwezenlijken; 

9. dringt aan op de opzet van een steunprogramma en, op verzoek van de lidstaten in 

kwestie, op de mogelijkheid toe te treden tot een wisselkoersmechanisme bij de 

Europese Centrale Bank met het oog op de symmetrische stabilisatie van wisselkoersen 

van die lidstaten die wellicht willen onderhandelen over een ordelijke uittreding uit de 

euro, aangezien hun deelname onhoudbaar en ondragelijk is geworden; benadrukt dat 

een dergelijk programma voldoende compensatie moet bieden voor de sociale en 

economische schade die is veroorzaakt vanwege de deelname van deze lidstaten aan de 

EMU; benadrukt eveneens de noodzaak om een noodplan op te stellen ter ondersteuning 

van de economie van de landen die onder de interventie van de trojka hebben geleden; 

onderstreept dat juridische duidelijkheid moet worden geschapen omtrent een ordelijke 

uittreding uit de euro binnen het kader van het Unielidmaatschap en wijst op de 

noodzaak van kapitaalcontroles, inclusief schuldherstructurering en schuldafschrijving, 

op basis van de lex monetae-beginselen, volgens welke debiteuren hun schulden mogen 

vereffenen in de munteenheid van hun voorkeur; 

10. is uiterst bezorgd over de schuldenlast van de landen in de periferie van de EU; vindt 

dat de schuldenlast door middel van heronderhandelingen (over de hoogte, de looptijd 

en de rentevoeten) en de annulering van zijn speculatieve en onwettige component zo 

snel mogelijk moet worden verlaagd en beschouwt dit als een vorm van fundamentele 

gerechtigheid; 

11. dringt aan op de intrekking van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur en 

het Europees Semester, aangezien zij een ondemocratisch keurslijf vormen met 

negatieve effecten op de economische prestaties en sociale ontwikkelingen in de 

lidstaten; roept op deze te vervangen door beleid dat opwaartse sociale convergentie, 

inclusieve groei en werkgelegenheid waarborgt; benadrukt de noodzaak om publieke 

investeringen uit te zonderen van de criteria uit het Verdrag van Maastricht tot dit 

verdrag wordt ingetrokken ("gulden regel voor overheidsinvesteringen"), aangezien 

investeringen kapitaalstromen en activa voor toekomstige generaties opleveren en de 

intertemporele spreiding van de schuldopnamekosten derhalve gerechtvaardigd is; 

12. benadrukt dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) winstbejag en 



 

AM\1117426NL.docx  PE598.500v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

asset stripping door private investeerders in de hand werkt ten koste van de begroting 

van de Unie, via publiek-private partnerschappen en de privatisering van winsten en 

socialisering van verliezen, terwijl het slechts zelden bijdraagt aan extra investeringen; 

is van mening dat de Europese Investeringsbank via het EFSI te veel invloed heeft op de 

begroting van de Unie terwijl haar resultaten wat betreft regionale spreiding van 

investeringen en steun aan kmo's schamel zijn; 

13. dringt aan op een betekenisvol programma van overheidsinvesteringen ter 

ondersteuning van de reële economie, gebaseerd op solidariteit en territoriale cohesie; is 

van mening dat programma gericht zou moeten zijn op het scheppen van fatsoenlijke en 

kwalitatief hoogwaardige banen en op verhoging van de levensstandaard en de sociale 

bescherming van werknemers, in het bijzonder door de collectieve 

loononderhandelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten te stimuleren en het 

stakingsrecht uit te breiden; 

14. onderstreept dat de Europese Centrale Bank beter publieke investeringen in de reële 

economie dan activaprijszeepbellen kan financieren, en dat de opkoop van obligaties 

door nationale ontwikkelingsbanken daartoe zelfs in overeenstemming zou zijn met de 

huidige disfunctionele EU-Verdragen; is van mening dat overheidsinvesteringen via de 

multiplierfactor grote inverdieneffecten zouden hebben, met name in lidstaten waar 

huishoudens en banken met liquiditeitsproblemen kampen; 

15. benadrukt de noodzaak om de huidige chronische overschotten op de lopende rekening 

doeltreffend aan te pakken; wijst erop dat evenwichtige lopende rekeningen van de 

lidstaten noodzakelijk zijn om de behoefte aan permanente overdrachten te beperken en 

om arbitraire begrotingsregels overbodig te maken, aangezien bij evenwichtige lopende 

rekeningen iedere lidstaat die voor meer overheidsleningen kiest dit zou kunnen 

financieren via binnenlandse spaartegoeden zonder externe schuldenlasten; 

16. benadrukt de noodzaak om het probleem van belastingontwijking en 

belastingontduiking door bedrijven aan te pakken en progressieve en eerlijke 

belastingstelsels op te zetten om grondslaguitholling en winstverschuiving te 

voorkomen; 

17. dringt erop aan de democratische controle en verantwoordingsplicht in de eurozone op 

EU- en lidstaatniveau te versterken, en daarbij te streven naar maximale democratische 

controle en transparantie, door te waarborgen dat de sociale partners en het 

maatschappelijk middenveld een centrale rol vervullen in het besluitvormingsproces en 

door het politiek en democratisch leiderschap in het ontwikkelingsproces te herstellen 

en de economische macht weer ondergeschikt te maken aan de democratische politieke 

macht; 

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

alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

Or. en 

 


