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SUGGESTIES

1. herinnert aan zijn conclusies dat intergouvernementele besluitvormingsstructuren en -
processen de institutionele verantwoordelijkheid complexer maken, transparantie en de 
democratische verantwoording verminderen en dat de communautaire methode het 
meest geschikt is voor de werking van de Unie;

2. dringt aan op de integratie van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in het 
rechtskader van de EU; kijkt uit naar het initiatief van de Commissie om na te gaan op 
welke gebieden met gekwalificeerde meerderheid wordt gestemd, teneinde 
doeltreffendere wetgeving op het gebied van belastingen te waarborgen; pleit voor de 
aanstelling van een vicevoorzitter van de Commissie voor de economische en monetaire 
unie; vraagt dat er in het meerjarig financieel kader een begrotingsonderdeel voor de 
eurozone wordt gecreëerd, ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het beleid 
van de eurozone;

3. is ingenomen met de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op het gebied van de 
bankenunie; wijst erop dat de onderhandelingen over de voltooiing van de bankenunie 
moeten worden voortgezet, zodat de risico's met betrekking tot het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds (GAF) tot een minimum kunnen worden beperkt en een budgettair 
achtervangmechanisme voor het fonds kan worden verwezenlijkt; pleit voor de 
hervorming van het ESM, zodat dit kan fungeren als budgettair achtervangmechanisme 
voor het GAF; is in dit verband verheugd over het feit dat tijdens de bijeenkomst van de 
Eurotop van 29 juni 2018 werd bevestigd dat het ESM zal worden ingezet als 
gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het GAF en verder zal worden 
versterkt; is ingenomen met de initiatieven van een aantal lidstaten om toetreding tot de 
bankenunie te overwegen en moedigt deze initiatieven ten zeerste aan;

4. roept dringend op tot een grotere rol voor het Europees Parlement en de nationale 
parlementen in het vernieuwde kader voor economische governance, met het oog op 
meer democratische verantwoording;

5. beschouwt de brexit als een kans om af te stappen van "opting-out"-modellen en over te 
stappen op niet-discriminerende en ondersteunende modellen van "opting-in"; 
benadrukt dat deze "opting-in"-modellen de vooruitgang naar een "steeds hechter 
verbond" niet beperken tot de kleinste gemene deler van een uniforme oplossing, maar 
de nodige flexibiliteit mogelijk maken om vooruitgang te boeken bij het openstellen van 
de deur voor lidstaten die zowel bereid als in staat zijn aan de noodzakelijke criteria te 
voldoen;

6. pleit ervoor een toekomstig model voor gedifferentieerde integratie te ontwerpen dat 
stimulansen biedt voor lidstaten die naar een "opt-in" streven en die volledig te 
ondersteunen bij hun inspanningen voor economische ontwikkeling en conversie 
teneinde binnen een redelijke termijn aan de noodzakelijke criteria te voldoen;

7. benadrukt het belang van convergentie van de cohesie- en de structuurfondsen en neemt 
kennis van programma's zoals het steunprogramma voor structurele hervormingen, die 
lidstaten moeten ondersteunen bij de toetreding tot de eurozone en de invoering van de 
euro als hun munt; benadrukt het belang van de investeringsfondsen en de EIB voor het 
dichten van de investeringskloof in de EU, het ondersteunen van capaciteitsopbouw en 
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het aanvoeren van extra inspanningen en middelen om sociaal-economische 
convergentie tussen en binnen de lidstaten te bewerkstelligen; herinnert eraan dat de 
voltooiing van de interne markt een katalysator is voor economische integratie en de 
convergentie van de economieën van de lidstaten die er deel van uitmaken; vraagt de 
Commissie prioriteit te geven aan de handhaving van de huidige wetgeving en sneller 
werk te maken van het wegnemen van belemmeringen voor de voltooiing van de interne 
markt.
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