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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de nietwetgevingsontwerpresolutie A8-0087/2019
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de
Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds
Het Europees Parlement,
–

gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees
Monetair Fonds (COM(2017)0827),– gezien het advies van het Europees Comité van
de Regio's van 5 juli 2018 over de voorstellen tot hervorming van de Economische en
Monetaire Unie (EMU),

–

gezien de brief van de voorzitter van de Eurogroep aan de voorzitter van de Europese
Raad van 25 juni 2018 over de verdere verdieping van de EMU, en de verklaring van de
Eurotop van 29 juni 2018 over de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme,

–

gezien het verslag van de Eurogroep aan de leiders over de verdieping van de EMU van
4 december 2018,

–

gezien de verklaring van de Eurotop van 14 december 2018,

–

gezien het gemeenschappelijk standpunt inzake de toekomstige samenwerking tussen de
Commissie en het ESM van 14 november 2018,

–

gezien het advies van de Europese Centrale Bank (ECB) van 11 april 2018 inzake het
voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds1,

–

gezien Advies nr. 2/2018 van de Europese Rekenkamer van 18 september 2018, getiteld
"De overwegingen op het gebied van controle en verantwoording met betrekking tot het
voorstel van 6 december 2017 inzake de oprichting van een Europees Monetair Fonds
binnen het wettelijk kader van de Unie",

–

gezien artikel 99, lid 2, van zijn Reglement,

–

gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie

1 PB

C 220 van 25.6.2018, blz. 2.
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economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,
–

gezien het interimverslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische
en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie begrotingscontrole en de
Commissie constitutionele zaken (A8-0087/2019),

A.

overwegende dat de invoering van de euro een van de meest ambitieuze en uitdagende
projecten van de Unie is;

B.

overwegende dat de financiële en economische crisis de politieke zwakheden van de
euro heeft blootgelegd;

C.

overwegende dat een sterke en stabiele munteenheid van essentieel belang is voor haar
leden en voor de EU als geheel;

D.

overwegende dat de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme een reactie was
op de crisis van de EMU;

E.

overwegende dat de oprichting van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit
(EFSF) en het ESM het politieke en economische karakter van de EMU hebben
gewijzigd;

F.

overwegende dat de intergouvernementele aard van het ESM de
besluitvormingsbevoegdheid van de lidstaten benadrukt;

G.

overwegende dat het lopende debat over de toekomst van Europa en de EMU aan het
licht heeft gebracht dat de lidstaten verschillende politieke opvattingen hebben over de
toekomst van het ESM op de lange termijn;

1.

verwerpt het voorstel;

2.

is van mening dat het voorstel van de Commissie van 6 december 2017 voor een
verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds een
zelfzuchtige bijdrage van de Commissie is aan het lopende debat over de toekomst van
Europa, de verdieping van de EMU en de hervorming van het ESM;

3.

benadrukt dat er geen rechtsgrondslag is voor de integratie van het ESM in het wettelijk
kader van de EU; benadrukt, derhalve, dat er geen alternatief is voor de
intergouvernementele aard van het ESM; verwerpt de integratie van het ESM in het
Unierecht; verwerpt het idee om het ESM te laten evolueren tot een Europees Monetair
Fonds;

4.

wijst nogmaals op de prerogatieven van de nationale parlementen inzake democratisch
en begrotingstoezicht; is van mening dat de nationale parlementen het recht moeten
hebben om informatie over de activiteiten van het ESM te krijgen en een dialoog met de
directeur van het hervormde ESM aan te gaan;

5.

dringt aan op een onmiddellijk moratorium voor de activering van het ESM voor
verdere programma’s van zogenoemde financiële bijstand; verwerpt de betrokkenheid
van het ESM bij de interne aangelegenheden van de lidstaten en hun economisch beleid;
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dringt aan op afschaffing van het ESM in de nabije toekomst;
6.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de
Europese Raad, de Commissie, de Raad, de Eurogroep, de Europese Centrale Bank en
de directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme, alsmede aan de regeringen en
parlementen van de lidstaten.

Or. en
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