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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 
januari 2009
(COM(2008)0249 – C6-0000/2008 – 2008/0000(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0249),

– gezien het convergentieverslag van de Commissie van 2008 over Slowakije
(COM(2008)0248) en het convergentieverslag van de Europese Centrale Bank (ECB) van 
mei 2008,

– gezien de aanbeveling voor een besluit van de Raad tot intrekking van Beschikking 
2005/182/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slowakije 
(SEC(2008)0572),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de uitbreiding van de eurozone1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 juni 2007 over de verbetering van de 
raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de 
uitbreiding van de Eurozone 2,

– gelet op Besluit 2003/223/EG van de Raad van 21 maart 2003 inzake een wĳziging van 
artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de 
Europese Centrale Bank3, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2003 over de aanbeveling van de ECB 
voor een beschikking van de Raad inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten 
van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank4,

– gelet op artikel 122, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0000/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2. is voorstander van de invoering van de euro door Slowakije per 1 januari 2009;
                                               
1 PB C 298 E, 8.12.2006, blz. 249.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0276.
3 PB L 83, 1.4.2003, blz. 66.
4 PB C 61 E, 10.3.2004, blz. 374.
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3. merkt op dat het convergentieverslag van de ECB spreekt van risico’s betreffende de 
duurzaamheid van de inflatieprestatie en dringt er op aan de benodigde maatregelen te 
nemen om inflatie te voorkomen;

4. is verontrust over de discrepantie tussen de convergentieverslagen van de Commissie en 
de ECB wat de duurzaamheid van de inflatieprestatie betreft;

5. herhaalt met klem zijn standpunt dat de Raad en de Commissie van oordeel moeten zijn 
dat een tekortprocedure van een bepaalde lidstaat dient te zijn afgerond voordat de 
naleving van de criteria van Maastricht wordt beoordeeld, als voorgeschreven in artikel 2 
van protocol nr. 21 van het convergentieverslag, waarnaar wordt verwezen in artikel 121 
van het EG-Verdrag; betreurt dat de Commissie er opnieuw niet in is geslaagd het 
Verdrag in dit kader ten uitvoer te leggen;

6. verzoekt de lidstaten de Commissie de naleving van de criteria van Maastricht te laten 
beoordelen op basis van definitieve, bijgewerkte en betrouwbare gegevens van hoge 
kwaliteit;

7. verzoekt de ECB alle details te verduidelijken omtrent de regelingen op het gebied van
stemrecht in de Raad van bestuur die van kracht worden op het moment dat het aantal 
presidenten groter is dan 15; 

8. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

9. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

10. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie, de Europese Centrale Bank en de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op 4 april 2008 heeft Slowakije, uit hoofde van artikel 122, lid 2 van het EG-Verdrag een 
officieel verzoek ingediend om te beoordelen of het land voldoet aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de invoering van de euro op 1 januari 2009. De inhoud van de door de 
Commissie en de ECB op te stellen convergentieverslagen is vastgelegd in artikel 121, lid 1 
van het EG-Verdrag en het protocol betreffende de convergentiecriteria dat als bijlage aan het 
Verdrag is gehecht. Slowakije is momenteel een “lidstaat met een derogatie”, en daarom geen 
lid van de eurozone.

Artikel 122, lid 2 van het EG-Verdrag stelt dat de Raad, op basis van de verslagen van de 
Commissie en de ECB, na raadpleging van het Europees Parlement en na bespreking in de 
Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders, met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie besluit welke lidstaten met een 
derogatie volgens de criteria van artikel 121, lid 1 aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen 
en de derogaties van de betrokken lidstaten intrekt. Op 7 mei 2008 heeft de Commissie 
voorgesteld dat Slowakije de euro in 2009 invoert.

Het Europees Parlement dient het ingediende convergentieverslag te beoordelen en een advies 
uit te brengen. Ondanks aanzienlijke terughoudendheid over individuele kwesties beveelt uw 
rapporteur aan de derogatie per 1 januari 2009 in te trekken.

Over de convergentiecriteria krachtens artikel 121, lid 1 van het EG-Verdrag en de naleving 
van die criteria, met name of een hoog niveau van duurzame convergentie is bereikt:

1. Verenigbaarheid van de nationale wetgeving met artikelen 108 en 109 van het Verdrag 
en met de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken

Om de in het convergentieverslag 2006 genoemde tegenstrijdigheden op te heffen is de 
Wet op de Slowaakse Nationale Bank gewijzigd. De door de ECB en de Commissie 
uitgevoerde juridische beoordeling concludeerde dat de bepalingen door deze wijzigingen 
volledig verenigbaar zijn met het Verdrag en de statuten van het ESCB. Aan de 
voorwaarde is voldaan.

2. Verwezenlijken van een hoog niveau van prijsstabiliteit

Met een gemiddeld inflatiecijfer van 2,2% in de referentieperiode (april 2007 tot maart
2008), bevindt Slowakije zich duidelijk onder de referentiewaarde van 3,2%. Het voldoet 
volledig aan het criterium. Er blijven echter twijfels bestaan over de duurzaamheid van 
een laag inflatiecijfer in Slowakije. In de eerste plaats is het mogelijk dat sommige 
factoren die ertoe hebben bijgedragen dat het inflatiecijfer tot op heden laag is van 
tijdelijke aard zijn. In maart 2008 was de inflatie reeds gestegen tot 3,6%. In de tweede 
plaats heeft de waardering van de nominale wisselkoers van de Slowaakse kroon de 
inflatie geremd, wat zal eindigen zodra de euro wordt ingevoerd. In de derde plaats is het 
waarschijnlijk dat het relatief lage prijsniveau in Slowakije (58% van het EU-gemiddelde 
in 2006) op de lange termijn tot prijsstijgingen zal leiden. Tegen deze achtergrond acht uw 
rapporteur het cruciaal dat men vasthoudt aan de aangenomen beleidsverbintenissen, zoals 
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de verklaring tussen werkgevers en vakbonden om de loonstijgingen in lijn te houden met 
de productiviteitsgroei en de verplichting van de regering om in 2011 de algemene 
overheidsbegroting in evenwicht te hebben gebracht.

3. Duurzaamheid van de financiële positie van de overheid

Het begrotingstekort van Slowakije is in de afgelopen jaren teruggebracht en bevond zich 
in 2007, met 2,2% van het BBP (voorspelling voor 2008: 2,0%) ruim onder de 
referentiewaarde van 3%. Er blijven echter twijfels bestaan over de duurzaamheid van de 
lage begrotingstekorten in Slowakije, met name vanwege het feit dat vanwege de flinke 
groeicijfers van de afgelopen jaren een strenger fiscale beleid mogelijk zou zijn geweest
en vanwege verwachte lagere groeicijfers in de toekomst. De voorspelling voor 2009 van
2,3% ligt al aanzienlijk boven het nationale doel van 1,7% van het BBP. Bovendien wordt 
verwacht dat het structurele begrotingstekort tussen 2007 en 2008 zal oplopen, wat niet 
overeenstemt met het stabiliteits- en groeipact.

De bruto schuldquote van de overheid is sinds 2000 aanzienlijk gedaald, met name 
dankzij privatiseringsinkomsten en bevindt zich, met 29,4% in 2007, ruim onder de 
referentiewaarde van 60%.

Op dit moment is een beschikking van de Raad van kracht die tot gevolg heeft dat in 
Slowakije een buitensporig tekort bestaat. Overeenkomstig artikel 2 van het protocol van 
de convergentiecriteria is het noodzakelijk dat ten aanzien van de betrokken lidstaat “op 
het tijdstip van het onderzoek” geen Europees besluit van de Raad krachtens artikel 104, 
lid 6 van het Verdrag is genomen, waarin wordt vastgesteld dat een buitensporig tekort 
bestaat. Aan dit criterium kan slechts worden voldaan indien de Raad besluit de procedure 
bij buitensporige tekorten voor Slowakije te beëindigen, wat inhoudt dat op dit moment, 
evenals op het tijdstip van het onderzoek, niet aan het criterium is voldaan.

In zijn resolutie van 18 juni 2007 over het verbeteren van de methode van raadpleging van 
het Parlement in procedures met betrekking tot de uitbreiding van de eurozone, riep het 
Europees Parlement de Commissie en de Raad op zich op het standpunt te stellen dat 
iedere tekortprocedure ten aanzien van een lidstaat dient te zijn afgesloten alvorens de 
naleving van de criteria van Maastricht te beoordelen. Niet zijn onderworpen aan een 
procedure voor buitensporige tekorten is belangrijk voor de lidstaten omdat zij daarmee 
kunnen bewijzen dat zij in staat en bereid zijn het stabiliteits- en groeipact toe te passen, 
wat op zichzelf een fundamenteel onderdeel van het EMU-bestuur vormt. Het feit dat een 
procedure wegens een buitensporig tekort opnieuw niet is afgerond alvorens voor te 
stellen de derogatie van een lidstaat in te trekken, mag daarom niet licht worden opgevat.

4. Aanhouden van de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme II 
gedurende ten minste de afgelopen 2 jaar

Slowakije neemt sinds 28 november 2005 deel aan het ERM II. De Slowaakse kroon is 
sindsdien in waarde gestegen ten opzichte van de euro. Met ingang van 19 maart 2007
werd de waarde van de Slowaakse kroon in het ERM II gerevalueerd met 8,5% vanwege 
de waardevermeerdering. De Slowaakse kroon is sindsdien nog meer in waarde gestegen 
en beweegt zich binnen de fluctuatiemarges, maar ligt aanzienlijk boven de huidige 
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spilkoers. Aangezien de kroon in de afgelopen twee jaar echter niet in waarde is gedaald, 
is aan het criterium voldaan.

5. Duurzaamheid van de convergentie, weerspiegeld in het niveau van de rentevoet voor 
de lange termijn

De gemiddelde rentevoet voor de lange termijn bedroeg in de referentieperiode 4,5%, 
duidelijk onder de referentiewaarde van 6,5%. Aan deze voorwaarde is voldaan.

6. Economische integratie en convergentie

Volgens artikel 121, lid 1, laatste alinea, dient met verschillende andere factoren op het 
gebied van economische integratie en convergentie rekening te worden gehouden, zoals 
de integratie van financiële en productmarkten en de ontwikkeling van de lopende 
rekeningen van de betalingsbalans.

De Slowaakse economie is sterk geïntegreerd in de EU. Het land heeft intensieve handels-
en BDI-betrekkingen met andere lidstaten en een financiële sector die in hoge mate 
geïntegreerd is in de EU-economie. De externe balans (met andere woorden de 
gecombineerde lopende en kapitaalrekening van de betalingsbalans) heeft in de afgelopen 
jaren een nogal wisselvallend verloop gehad, maar tekorten konden altijd worden gedekt 
door een aanzienlijke netto-instroom van BDI. In 2006 beschikte Slowakije over een BBP 
per capita in koopkrachttermen van 63,7% van het gemiddelde van de EU-27. Aan de 
voorwaarde is voldaan.

7. De regelingen inzake het stemmen in de Raad van bestuur van de ECB

Krachtens artikel 10, lid 2 van de statuten van het ESCB, worden de regelingen inzake het 
stemmen in de Raad van bestuur van de ECB aangepast indien het aantal presidenten dat 
de nationale centrale banken (NCB) van de eurozone vertegenwoordigt meer dan 15 
bedraagt, wat het geval zal zijn indien Slowakije deel uitmaakt van de eurozone.

In 2003 heeft de Raad de Beschikking betreffende de nieuwe regelingen inzake het 
stemmen goedgekeurd, op basis van een aanbeveling van de ECB, waarin de mogelijkheid 
voor deze wijziging is opgenomen om een efficiënte en snelle besluitvorming van de Raad 
van bestuur van de ECB in een grotere eurozone te behouden. De beschikking voert een 
roulatiesysteem in op basis van een onderverdeling van de lidstaten in drie categorieën, 
afhankelijk van hun grootte, gemeten naar het BBP en de activiteit van de banken. Het 
Europees Parlement heeft de aanbeveling van de ECB in zijn resolutie echter afgewezen 
en de bestaande regel herbevestigd, welke stelt dat alle presidenten van de NCB in de 
eurozone volledig en onbeperkt stemrecht hebben of een systeem kunnen invoeren waarbij 
operationele beslissingen, zoals het vaststellen van de rentevoeten, door een uitgebreide 
directie van negen leden worden genomen. Voor deze oplossing zou echter het EG-
Verdrag moeten worden aangepast.

Hoewel de Raad van bestuur van de ECB met een tweederde meerderheid zou kunnen 
beslissen de start van het roulatiesysteem uit te stellen tot het moment dat het aantal 
presidenten groter is dan 18, is uw rapporteur van mening dat de nadere bepalingen van 
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het roulatiesysteem, bijvoorbeeld de volgorde van de roulatie van de stemrechten en de 
roulatiefrequentie, zo spoedig mogelijk moeten worden vastgesteld, teneinde voorbereid te 
zijn op verdere uitbreidingen van de eurozone.

8. Raadpleging van het Europees Parlement

Aangezien het Europees Parlement het lastig vond een onverdeelde, objectieve 
beoordeling uit te voeren van de convergentiecriteria overeenkomstig de in het EG-
Verdrag vastgelegde voorwaarden voor de invoering van de euro door Slovenië, Cyprus 
en Malta, heeft het een resolutie goedgekeurd over het verbeteren van de methode van 
raadpleging van het Europees Parlement in procedures op het gebied van de uitbreiding 
van de eurozone. De Commissie heeft zich ingespannen om het Europees Parlement meer 
tijd te geven voor overleg, door het convergentieverslag van 2008 zo snel mogelijk na de 
publicatie van de gegevens over de begrotingstekorten en schulden door Eurostat goed te 
keuren. Ook Eurostat stemde er mee in deze gegevens voor de wettelijke termijn te 
publiceren. Deze inspanningen worden zeer gewaardeerd, maar de termijn voor het 
Europees Parlement blijft beperkt.
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