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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het Jaarverslag 2007 van de ECB
(2007/2142(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Jaarverslag 2007 van de Europese Centrale Bank (ECB),

– gelet op artikel 113 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 15 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees stelsel van 
centrale banken en van de Europese Centrale Bank1, dat als bijlage bij het Verdrag is 
gevoegd, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 2 april 1998 over de democratische 
verantwoording in de derde fase van de Europese Monetaire Unie2, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over de toestand van de 
Europese economie: voorbereidend verslag over de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid voor 2008,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld ‘EMU@10: successes and challenges 
after 10 years of Economic and Monetary Union’ (COM(2008)0238),

– gezien de ‘Financial Stability Review’ van het ECB van december 2007 en het ECB-
verslag betreffende ‘Financial Integration in Europe’ van april 2008, 

– gezien de economische voorjaarsprognoses van de Commissie, van 28 april 2008,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat het bbp van het eurogebied in 2007 met 2,6% steeg (vergeleken met 
2,7% in 2006), ondanks verhoogde onzekerheid als gevolg van de onrust op de financiële 
markten in de tweede helft van dat jaar,

B. overwegende dat de inflatie 2,1% bedroeg, tegen 2,2% in 2006, ondanks een economisch 
klimaat dat werd gekenmerkt door aanzienlijke opwaartse druk op de prijzen, 

C. overwegende dat de ECB de rentetarieven in 2007 opnieuw aanpaste, van 3,5% in 
december 2006 tot 4,0% in juni 2007, en dat niveau in de tweede helft van het jaar 
handhaafde, 

D. overwegende dat de koers van de euro in 2007 in nominale effectieve termen met 6,3% 
was gestegen en die waardestijging met name ten aanzien van de US-dollar zeer sterk was 

                                               
1 PB C 191 van 29.7.1992, blz. 68.
2 PB C 138 van 4.5.1998, blz. 177.
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(11,8%), 

E. overwegende dat de onrust op de financiële markten en de grote mondiale 
onevenwichtigheden een risico vormen voor de mondiale economische groei en de 
ontwikkeling van de wisselkoersen,

F. overwegende dat de inflatie in het eurogebied in 2008 naar verwachting tussen 2,0% en 
3,0% zal stijgen, grotendeels door de voorspelde stijging van de olie- en voedselprijzen, 
alvorens in 2009 te dalen tot een percentage tussen 1,2 en 2,4,

G. overwegende dat het Parlement de rol en het gezag van de ECB en het eurogebied op het 
internationale toneel wil helpen versterken, 

De ECB vandaag
1. is verheugd dat tien jaar na de start van de EMU zowel de ECB als de euro in goed 

aanzien staan en over het algemeen door de partijen op het mondiale economische 
speelveld worden aanvaard, en merkt op dat de euro nu qua aanzien in de wereld bijna de 
US-dollar evenaart;

2. benadrukt het belang van een onafhankelijke ECB en is verheugd dat de Bank bij het 
Verdrag van Lissabon een EU-instelling wordt met rechtspersoonlijkheid en een duidelijk 
vastgelegde onafhankelijke politieke en financiële status;

3. heet Cyprus en Malta welkom in de EMU en neemt kennis van hun succesvolle 
toetreding;

Financiële stabiliteit
4. betuigt de ECB zijn erkentelijkheid voor het uitstekende werk dat zij heeft verricht in het 

beheersen van de financiële onrusten die zijn ontstaan als gevolg van de subprime-
hypotheekcrisis in de Verenigde Staten, en denkt daarbij met name aan de transactie van 9 
augustus 2007 waarbij voor een bedrag van 95 miljard euro aan liquiditeiten in de markten 
werd geïnjecteerd, uitgevoerd als een vaste-rentetender tegen 4,0%, en waarbij de Bank 
dezelfde procedure volgde als bij normale markttransacties; merkt op dat deze transactie, 
samen met de ‘fine-tuning’-transacties en de daaropvolgende wekelijkse 
herfinancieringstransacties met overvloedige toewijzingen, zorgde voor stabilisering van 
de zeer korte rente; is van mening dat hieruit eens te meer de waarde blijkt van het door de 
ECB gevoerde gemeenschappelijke monetaire beleid als middel om de economie in 
perioden van instabiliteit, te stabiliseren;

5. benadrukt de toegenomen noodzaak van samenwerking tussen centrale banken en 
toezichthouders voor het handhaven van de stabiliteit op de financiële markten, vooral 
omdat financiële systemen steeds meer geïntegreerd raken; verzoekt de ECB zich te 
blijven inzetten voor een betere integratie en communicatie binnen de EU alsook voor een 
betere samenwerking en communicatie met andere centrale banken en relevante 
instellingen, in het bijzonder de Bank van Engeland, aangezien Londen het belangrijkste 
financiële centrum in de EU is; verzoekt de ECB voorts een actieve rol te spelen in de 
verschillende fora waarin wordt gedebatteerd over veranderingen in de wijze van 
supervisie, zoals de ‘follow-up van Lamfalussy’;
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6. is zich ervan bewust dat belangrijke centrale banken, zoals de ECB en de Fed, al vóór het 
uiteenspatten van de IT-zeepbel in 2000 en het uitbreken van de subprime-hypotheekcrisis 
in 2007 waarschuwden voor onderschatting van de risico’s in de economie; merkt op dat 
de financiële markten verzuimden om adequaat op deze waarschuwingen te reageren; 
verzoekt de ECB derhalve om een analyse van deze reactie en om voorstellen te doen voor 
het verbeteren van de correlatie tussen dergelijke waarschuwingen voor de toekomst en de 
reacties van de markten; verzoekt de ECB voorts om in het licht van de recente onrusten 
op de financiële markten te onderzoeken of ze over voldoende instrumenten beschikt voor 
het beheersen van grensoverschrijdende Europese financiële crises en na te gaan welke 
bevoegdheden de Bank nodig heeft om het macro-prudentieel toezicht in het eurogebied te 
verbeteren;

Economische en monetaire ontwikkeling
7. wijst op het voortdurende debat over de definitie van prijsstabiliteit, waarbij sommigen 

pleiten voor een rechtstreekse inflatiedoelstelling; is echter van mening dat een 
tweepijlersysteem gebaseerd op M3 de meest geschikte manier is voor het beoordelen van 
de prijsstabiliteit; is zicht bewust van de toegevoegde waarde van de aanvullende 
informatie en van de waarde van vroegtijdige waarschuwing voor het risico van inflatie 
alsook van de operationele discretie waarin een dergelijk systeem voorziet;

8. onderstreept dat de risico’s die zijn verbonden aan asymmetrische economische 
ontwikkelingen binnen het eurogebied met een stijging van het aantal leden zouden 
kunnen toenemen, aangezien het verschil in grootte en volwassenheid tussen de 
economieën van de lidstaten groter wordt;

9. doet een oproep aan alle lidstaten die deel uitmaken van het eurogebied, aan de lidstaten 
die gebruik maken van de opting-outclausule en aan de kandidaat-lidstaten om rekening te 
houden met deze risico’s en ervoor te zorgen dat, voor zover van toepassing, volledig 
wordt voldaan aan de criteria van het Stabiliteits- en Groeipact en die van ‘Maastricht’, 
omdat het voldoen aan deze criteria, samen met begrotingsconsolidatie en loonmatiging, 
de beste bescherming biedt tegen de gevaren van asymmetrische ontwikkeling; 

10. verwacht van de Raad dat hij alle lidstaten die willen toetreden tot het eurogebied gelijk 
behandeld en de beoordeling en aanbevelingen van de ECB betreffende de vraag of de 
landen in kwestie gereed zijn voor toetreding, volledig overneemt;

11. neemt kennis van de waardevermeerdering van de euro, met name ten aanzien van de US-
dollar; onderstreept de doelstelling van prijsstabiliteit, maar is zich ervan bewust dat 
krachtige en snelle veranderingen in de koers van de euro de ECB kunnen beperken in 
haar mogelijkheden voor het voeren van haar monetaire beleid en dat een waardedaling 
van de euro een bron van inflatie zou kunnen zijn, terwijl een buitensporige 
waardevermeerdering tot een lagere economische groei in de exportlanden zou kunnen 
leiden; verzoekt de ECB deze ontwikkeling nauwgezet te volgen en zo nodig actie te 
ondernemen; 

Bestuur en effectieve besluitvorming
12. herinnert aan de voortdurende oproep tot meer transparantie binnen de ECB en spreekt 

zijn waardering uit voor de reeds verrichte inspanningen op dit terrein; is zich ervan 
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bewust dat het openbaar maken van de notulen van de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur van de ECB problemen kan veroorzaken, aangezien de gedachte zou kunnen 
ontstaan dat meningsverschillen binnen de Raad van Bestuur een afspiegeling vormen van 
de verschillende nationale belangen die in het geding zijn, met als gevolg dat de 
regeringen van de lidstaten druk gaan uitoefenen op de leden van de Raad van Bestuur;

13. doet desalniettemin een oproep aan de ECB om in de verklaringen die naar aanleiding van 
een besluit van de Raad van Bestuur worden afgegeven, duidelijk te maken of men 
gemakkelijk tot een consensus kon komen of dat er nog steeds sprake is van uiteenlopende 
standpunten, omdat de markten dan over meer informatie zouden beschikken zonder dat 
het gemeenschappelijke Europese standpunt ten aanzien van het besluit in kwestie werd 
ondergraven;

14. verzoekt de ECB om opnieuw een voorstel in te dienen voor hervorming van de 
samenstelling van de Raad van Bestuur, nadat het eerdere voorstel, dat in 2003 werd 
ingediend, door het Parlement werd afgewezen; merkt op dat de noodzaak van 
hervormingen met de toename van het aantal eurolanden alleen maar groter zal worden; 
ondersteunt de eerdere suggestie van de ECB dat bij de roulerende toewijzing van 
stemrechten primair moet worden gekeken naar het economisch gewicht van de 
deelnemende lidstaten en dat het aantal besluitvormers uit efficiencyoverwegingen laag 
moet worden gehouden;

15. is zich bewust van de toenemende invloed van de Eurogroep en haar voorzitter op de 
inhoud van de economische agenda van de EU, die ze voor een belangrijk deel bepaalt, en 
met name van haar formelere structuur en haar centrale rol bij het coördineren van het 
economisch beleid in het eurogebied, zoals neergelegd in artikel 136 EG, ook voor 
lidstaten die geen deel uitmaken van het eurogebied; ondersteunt de verdere ontwikkeling 
van het eurogebied door de deelnemende landen op internationale fora met één stem te 
doen spreken, door steeds de voorzitter van de Eurogroep het woord te laten voeren;

16. verwelkomt de samenwerking tussen de ECB, de Europese Commissie en de financiële-
dienstensector bij de succesvolle vorming van een enkele Europese betaalzone (SEPA) en 
de lancering van de initiatieven voor ‘kortlopend Europees papier’ (Short-Term European 
Paper, of STEP); is van mening dat de financiële-dienstensector hiermee positief bijdraagt 
aan Europese financiële integratie;

17. verwelkomt de succesvolle start van de Target2-transacties en de migratie naar het 
gezamenlijke platform; is van mening dat hiermee een belangrijke stap is gezet naar 
financiële integratie en verlaging van verrekenings- en vereveningskosten;

Externe dimensie van de euro
18. merkt op dat de euro als internationale munt bestendig in aanzien stijgt; wijst erop dat de 

wijze waarop de EU is vertegenwoordigd op internationale fora waar over economische 
en monetaire aangelegenheden wordt gesproken, geen recht doet aan het werkelijke 
economische gewicht van het eurogebied en dat deze gebrekkige vertegenwoordiging een 
belemmering vormt voor meer invloed op internationale financiële kwesties; verzoekt 
derhalve om stappen te zetten richting een gezamenlijke vertegenwoordiging van het 
eurogebied in internationale financiële instellingen zoals het IMF; 
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19. moedigt de ECB aan om zich verder in te zetten voor een grotere rol in internationale 
financiële fora; denkt dat het eurogebied baat zal hebben bij het grotere internationale 
aanzien van de euro en dat de lidstaten die nog niet deelnemen daardoor zullen worden 
aangezet om volledig toe te treden;

o   o

o

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de ECB.
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TOELICHTING

In zijn verslag over het jaarverslag van de Europese Centrale Bank (ECB) beoordeelt het 
Europees Parlement het optreden van de Bank in 2007. Dit jaar ligt het zwaartepunt van het 
verslag op de uitdagingen waarvoor de ECB zich gesteld ziet in de nasleep van de onrusten op 
de financiële markten die als gevolg van de subprime-hypotheekcrisis in de Verenigde Staten 
zijn ontstaan, maar daarnaast wordt ook ingegaan op uitdagingen in verband met 
bestuurskwesties, zoals effectieve besluitvorming en transparantie.

1. De ECB vandaag
De ECB is het enige echt gemeenschappelijke orgaan binnen de EU dat zich bezighoudt met 
financiële stabiliteit en monetair beleid. Tien jaar na de instelling van de EMU is de rol van 
het eurogebied en haar gemeenschappelijke munt een groot succes gebleken.
Maar ondanks dit veelbelovende decennium vragen sommige politici in Europa, zelfs 
staatshoofden, zich nog steeds af of een onafhankelijke ECB wel zo wenselijk is. Uw 
rapporteur ondersteunt de onafhankelijkheid van de ECB, omdat deze onafhankelijkheid een 
essentiële voorwaarde is voor het voeren van een stabiel monetair beleid. Ik ben dan ook 
oprecht blij dat deze onafhankelijkheid in het Verdrag van Lissabon in duidelijke 
bewoordingen wordt bevestigd en versterkt.

De Commissie noemt onder meer de volgende baten van de invoering van de euro:

 gemiddelde inflatie van ongeveer twee procent over de laatste tien jaar;
  bijna zestien miljoen nieuwe banen sinds 1999;
 daling van de lange rente tot minder dan vier procent, de helft van het percentage van 

de jaren negentig;
 geen noodzaak meer voor het wisselen van geld, wat reizen en winkelen binnen het 

eurogebied gemakkelijker maakt;
 stabiele wisselkoersen, wat de handel tussen de eurolanden enorm heeft bevorderd.

Bovengenoemde effecten zijn voor alle burgers in het eurogebied duidelijk merkbaar. Maar 
niet alleen de EMU-leden merken deze veranderingen en ondervinden de gevolgen ervan: 
naarmate de rol van de euro en het eurogebied groter wordt, stijgen de kosten van niet-
deelname. De kandidaat-eurolanden, zoals mijn eigen land – Zweden – en de landen die van 
de opting-outclausule gebruik hebben gemaakt – Denemarken en het Verenigd Koninkrijk –
maken weliswaar nog geen deel uit van het eurogebied, maar de instelling van de functie van 
president van de Eurogroep en de toenemende noodzaak voor economische samenwerking, 
maken deze informele groep een stuk belangrijker. In artikel 136 van het Verdrag van 
Lissabon wordt duidelijk aangegeven wat de rol van de Eurogroep is en er met nadruk op 
gewezen dat ze een belangrijke functie heeft bij het coördineren van het economisch beleid.
Uw rapporteur ondersteunt deze grotere rol voor de Eurogroep en is zich er tegelijkertijd van 
bewust dat het nu moeilijker wordt om niet aan haar beraadslagingen deel te nemen. De 
kosten voor landen die niet willen deelnemen aan het meest essentiële onderdeel van de 
verdere integratie van Europa, zijn aanzienlijk, niet alleen in economische maar ook in 
politieke zin. (Zweden heeft inmiddels laten weten dat het zich tot doel heeft gesteld om tot de 
kern van de Europese integratie toe te treden.) Volledige participatie in de economische 
samenwerking is daarom in mijn oogpunt niet alleen wenselijk maar onvermijdelijk.
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2. 2007: een jaar vol uitdagingen 
2007 was een interessant maar moeilijk jaar voor de ECB. Na een sterke economische groei in 
de eerste helft van het jaar, is vanaf augustus sprake geweest van onrusten op de financiële 
markten. De inflatie is gestaag gestegen en bedraagt nu ongeveer drie procent, aanzienlijk 
hoger dan de middellangetermijndoelstelling van twee procent. De dollar, maar ook andere 
valuta, zijn ten opzichte van de euro aanzienlijk in waarde gedaald, waardoor de discussies 
over de wisselkoers opnieuw zijn gestart.

De uitbreiding van het eurogebied geeft het valutagebied meer gewicht, maar zorgt ook voor 
meer uitdagingen, omdat de besluitvorming moeizamer wordt en de verschillen in 
economische ontwikkeling groter. De uitbreiding stelt de ECB zodoende voor een aantal 
uitdagingen. In dit verslag geeft de rapporteur aan wat hij van deze uitdagingen denkt en doet 
hij de ECB suggesties voor de wijze waarop ze haar optreden kan verbeteren.

3. Financiële stabiliteit
De subprime-hypotheekcrisis heeft laten zien dat financiële stabiliteit een mondiale 
aangelegenheid is, omdat een crisis zich niet langer beperkt tot één land of één regio. Bij de 
transactie van 9 augustus injecteerde de ECB 95 miljard euro aan liquiditeiten in de markten, 
uitgevoerd als een vaste-rentetender. De ECB volgde hierbij dezelfde procedure als wanneer 
ze een normale markttransactie verricht. Samen met de ‘fine-tuning’-transacties en de 
daaropvolgende wekelijkse herfinancieringstransacties met overvloedige toewijzingen, 
slaagde de Bank erin om de zeer korte rente te stabiliseren.. De gecoördineerde inspanningen 
met de Fed en de Bank van Engeland hebben er weliswaar in belangrijke mate toe bijgedragen 
dat het financiële systeem boven water bleef, maar hebben de crisis niet opgelost. Door de 
hypotheekcrisis is duidelijk geworden dat centrale banken en andere instellingen beter met 
elkaar moeten samenwerken. Het feit dat zowel de ECB als de Fed al vóór de crisis 
waarschuwden voor het risico van te lage prijzen, maar dat de markten hier onvoldoende op 
reageerden, doet de vraag rijzen welke maatregelen kunnen worden genomen om te 
bevorderen dat de markten beter op zulke waarschuwingen reageren.

De voortdurende discussies die in verschillende fora worden gevoerd, zijn belangrijk om te 
komen tot evenwichtige maatregelen om op mondiaal niveau de samenwerking tussen 
centrale banken en toezichthouders te bevorderen. Aangezien de onrust nog steeds voortduurt, 
is het belangrijk om samen met de sector een gedegen analyse uit te voeren alvorens 
omvangrijke nieuwe acties te ondernemen. Binnen de EU dient de ‘follow-up van 
Lamfalussy’ een van de pijlers voor modernisering van de Europese toezichtstructuur te zijn.

4. Uitbreiding en bestuur
De ECB wordt door het publiek erkend omdat het begrijpt dat de maatregelen die de Bank 
neemt zijn gericht op het bereiken van noodzakelijke doelstellingen, zoals prijsstabiliteit en 
economische groei, en die maatregelen voldoende worden uitgelegd. Hierdoor ontstaan 
krachten in heel verschillende richtingen: effectievere besluitvorming versus meer openheid 
en inclusiviteit. Deze deels tegenstrijdige tendensen worden mogelijk nog versterkt naarmate 
meer EU-lidstaten aan de criteria voor het EMU-lidmaatschap voldoen. Het effect is niet 
alleen een groter eurogebied met meer EU-burgers, maar ook grotere verschillen in 
economische ontwikkeling, groeitempo en volwassenheid van economieën. De ECB zal een 
evenwicht moeten vinden tussen enerzijds effectieve besluitvorming en anderzijds 
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inclusiviteit. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen, dient de Bank onderzoek 
te doen naar de verschillende opties die er zijn voor veranderingen in haar besluitvorming en 
is het wenselijk dat bij de beraadslagingen hierover al in een vroeg stadium relevante 
instellingen worden betrokken.

Gezien de vorige debatten over de hervorming van de Raad van Bestuur en de maatregelen 
die moeten worden genomen om effectieve discussies en beraadslagingen en een effectieve 
besluitvorming mogelijk te maken, lijkt het huidige systeem onhoudbaar, omdat hiermee de 
kloof in de ECB tussen het economische en het politieke gewicht van eurolanden nog groter 
wordt gemaakt. Een pragmatische oplossing zou zijn om de directie meer bevoegdheden te 
geven, maar omdat het beginsel van ‘één man, één stem’ een belangrijk onderdeel van het 
democratische aspect van de besluitvorming is, is dit politiek onaanvaardbaar. Dan blijven er 
nog vier opties over: weging van de stemmen; vertegenwoordiging; regionale centrale 
banken; of lidmaatschap bij toerbeurt. Ik denk dat het laatste, waarbij de bankpresidenten bij 
toerbeurt lid zijn van de Raad van Bestuur en waarbij wordt uitgegaan van het economische 
gewicht van de landen, de beste optie is, omdat een dergelijk systeem effectiviteit verbindt 
met democratische legitimiteit. Het opgeven van het beginsel van gelijkheid van de lidstaten 
is een probleem. Toch geloof ik dat alleen zo de noodzakelijke besluitvormingscapaciteit kan 
worden gegarandeerd. De beste manier om te voorkomen dat nationale belangen een te grote 
invloed uitoefenen op het ECB-beleid, is door ervoor te zorgen dat de politieke macht van de 
presidenten van de nationale centrale banken zoveel mogelijk in overeenstemming is met het 
economische gewicht van hun land. Vandaar dat het voorstel er in hoofdzaak toe moet 
strekken dat de frequentie waarmee iemand in de Raad van Bestuur zit, wordt bepaald door 
het economische gewicht van zijn land.

5. Transparantie
Uw rapporteur is van mening dat openheid en transparantie van het allergrootste belang zijn 
en dat informatieverstrekking aan het publiek de legitimiteit en voorspelbaarheid van de ECB 
zullen vergroten. Ik ben me echter bewust van de problemen die aan het openbaar maken van 
de notulen van de Raad van Bestuur zijn verbonden, omdat het publiek de verschillende 
standpunten binnen de Raad van Bestuur kan zien als uitdrukking van verschillende nationale 
belangen. Wanneer standpunten werden weergegeven met vermelding van de naam van de 
persoon die dat standpunt aanhangt, dan zou daarmee het risico worden vergroot dat 
regeringen ‘hun’ bankpresident onder druk zetten om het nationale belang te verdedigen. De 
doelstellingen van de ECB zouden daarmee gevaar lopen, wat op langere termijn het publieke 
aanzien van de Bank zou schaden en daarmee haar legitimiteit zou aantasten. Dit doet echter 
niets af aan de noodzaak van meer en betere informatie. Ik doe daarom een oproep aan de 
Raad van Bestuur om het publiek steeds te informeren over het verloop van de discussies die 
aan een besluit voorafgingen en vooral om uitgebreid antwoord te geven op de vraag of men 
gemakkelijk tot een consensus kon komen of dat er nog steeds sprake is van uiteenlopende 
standpunten. Daarmee worden het publiek en de financiële markten beter geïnformeerd over 
het verloop van de discussies die tussen de leden van de Raad van Bestuur hebben 
plaatsgevonden, zonder dat precies hoeft te worden verteld wie wat heeft gezegd.

6. De internationale rol van de euro
Sinds zijn invoering heeft de euro zich ontwikkeld tot een internationale munt die qua 
belangrijkheid alleen de US-dollar voor moet laten gaan. In 2004 waren er meer in euro’s dan 
in dollars luidende internationale obligaties, terwijl van de bankleningen die door banken in 
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het eurogebied zijn uitgeschreven aan leners buiten het eurogebied, op dit moment 36% in 
euro’s en 45% in US-dollars is gesteld. De euro is ook de op één na meest verhandelde munt 
op de valutamarkten in de wereld en wordt gebruikt bij meer dan één derde van alle 
valutatransacties.

Naar mijn mening blijkt hieruit de waarde van monetaire samenwerking en dat de euro voor 
alle EMU-leden een belangrijk goed is. Toch heeft de euro een duidelijk nadeel ten opzichte 
van de dollar: de euro fungeert op internationale fora minder sterk als een unitaire actor dan 
de dollar, waardoor het eurogebied in dergelijke situaties een krachtige stem mist. Vandaar 
dat ik de ECB oproep om ervoor te zorgen dat de Europese vertegenwoordiging in 
internationale financiële instellingen een afspiegeling vormt van het werkelijke economische 
gewicht van het eurogebied. Een gezamenlijke vertegenwoordiging van het eurogebied 
verstevigt de positie van de euro in deze instellingen en vergroot daarmee zijn aanzien.
Bovendien levert dit de EMU-leden aanzienlijke baten op, wat de uitbreiding van het 
eurogebied een enorme stimulans zal geven, omdat de landen buiten het eurogebied duidelijk 
de voordelen van het EMU-lidmaatschap zullen zien.
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