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1. Inleiding

Het vraagstuk van gelaagd bestuur en de daarmee samenhangende institutionele kwesties is 
niets nieuws onder de zon. Zo kreeg het Sociaal Handvest toentertijd in 1989 het veto van het 
Verenigd Koninkrijk en werd het in 1992 als protocol bij het Verdrag van Maastricht van 
gevoegd. In 1997 sloot het Verenigd Koninkrijk zich uiteindelijk officieel aan bij de 
Overeenkomst betreffende de sociale politiek, waardoor het als sociaal hoofdstuk kon worden 
opgenomen in het Verdrag van Amsterdam van 1997. Ook het Verdrag van Schengen is een 
goed voorbeeld, zij het van andere aard. Doordat het EU-Verdrag geen rechtsbasis bood voor 
een ruimte van vrij verkeer van personen sloot een aantal lidstaten in 1985 een internationaal 
verdrag hiertoe. Dit verdrag werd uiteindelijk in 1999 opgenomen in het wetgevingskader van 
de EU (protocol bij het Verdrag van Amsterdam).

De Europese integratie is dus eigenlijk altijd al een zoektocht geweest naar het juiste 
evenwicht tussen integratie, uitbreiding en groeiende asymmetrie in de tenuitvoerlegging van 
het beleid. De Verdragen voorzien in de mogelijkheid van nauwere samenwerking en er is een 
heel scala aan begrippen gebruikt om de verschillende vormen van integratie te duiden:
gedifferentieerde integratie, concentrische cirkels, variabele geometrie, Europa van twee of 
meer snelheden, Europe à la carte en nog vele andere.

Ook de euro is een goed voorbeeld van beleid ontwikkeld door bepaalde lidstaten binnen het 
EU-kader. De specifieke voorwaarden van het EMU-beleid vragen om een nieuwe bezinning 
over het concept gelaagd bestuur. Dit onderwerp is vooral als gevolg van de economische en 
staatsschuldcrisis zeer actueel geworden.

De eurozone is bij uitstek hét voorbeeld van gelaagd bestuur in de EU. En niet alleen dat: de 
institutionele ontwikkelingen hierbinnen zijn van het grootste belang. In het kader van de 
bestrijding van de huidige crisis heeft een aantal lidstaten twee intergouvernementele 
verdragen gesloten. Deze verdragen betreffen op een aantal punten zowel de instellingen als 
de communautaire methode.

Dit stelt ons voor ongekende institutionele vraagstukken. Er is dan ook dringend een nadere 
analyse nodig van de relevantie en de gevolgen van deze nieuwe situatie voor de samenhang, 
levensvatbaarheid en democratische legitimiteit van de EU. Met dit initiatiefverslag inzake 
"Constitutionele problemen in verband met een gelaagd bestuur in de Europese Unie" wordt 
beoogd in te gaan op de meest recente ontwikkeling van de institutionele structuur van de EU, 
het interne evenwicht en de democratische legitimiteit.

Na vaststelling en toelichting van een aantal mogelijke institutionele problemen als gevolg 
van de gekozen oplossingen en een uiteenzetting van de mogelijke manier om deze aan te 
pakken, spitst dit verslag zich toe op de manier waarop de mogelijkheden van de huidige 
Verdragen volledig kunnen worden uitgebuit alsook op de ontwikkeling van een strategie ter 
versterking van de integratie van de eurozone, alsmede van de doeltreffendheid en de 
democratische legitimiteit van het bestuur daarvan, dit alles onder waarborging van de 
onderlinge samenhang van de EU voor de toekomst.

Dit verslag heeft met andere woorden tot doel een brede bezinning op gang te brengen over 
het bestuur in het "post-begrotingspacttijdperk" en een strategie te ontwikkelen ter integratie 
van het economische bestuur in het institutioneel kader van de EU op middellange termijn, ter 
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verbetering van de institutionele structuur van de EU en ter versterking van de democratische 
legitimiteit, dit alles onder behoud van de samenhang en de dynamiek van de Europese 
opbouw.

2. Gelaagd bestuur: een nader te verklaren concept

Gelaagd bestuur is niet hetzelfde als een meerlagig Europa. Bij dit laatste gaat het om de 
samenwerking en de Europese integratie via de verschillende bestaande niveaus (nationaal, 
regionaal, federaal en Europees) van onderen en van bovenaf. Gelaagd bestuur gaat veel 
verder dan dat. Het is veel breder en ook beduidend meer interdisciplinair.

Met recht kan worden gezegd dat meerlagig bestuur een vorm van bestuur van de Europese 
Unie is dat gekenmerkt wordt door verschillende integratiesnelheden, door een veelvoud van 
maar ook een complexiteit aan structuren en institutionele betrekkingen, door verschillende
soorten bevoegdheden en bevoegdheidniveaus binnen beleidsvelden, alsook door een 
veelvoud aan instellingen die democratische controle uitoefenen op basis van "input-
legitimiteit" (beleid op basis van participatie en naleving van de democratische spelregels) en 
"output-legitimiteit" (de legitimiteit van beleid wordt ontleend aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen). Meerlagig bestuur wordt tevens gekenmerkt door overlapping en asymmetrie 
van de verschillende beleidslagen die horizontaal verder verspreid en uitgebreid kunnen 
worden.

Meerlagige integratie is het gevolg van de wil en het vermogen van bepaalde lidstaten om 
verder te gaan op een bepaald beleidsterrein en van het besluit van andere lidstaten zich niet 
bij verdieping van de samenwerking op een bepaald vlak aan te sluiten. Op basis hiervan zijn 
er in de debatten over de definitie alsook de gevolgen van meerlagig bestuur twee 
hoofdstromingen naar voren gekomen. De eerste hoofdstroming zegt dat meerlagig bestuur 
een noodzaak is en een doeltreffend instrument om het integratieproces te kunnen voortzetten 
en te verduurzamen, omdat het helpt de diversiteit en het veelvoud aan meningen te 
coördineren en in goede banen te leiden. Zo weerspiegelt de oprichting van de eurozone de 
gezamenlijke wil van een aantal lidstaten die geloofden dat de baten van lidmaatschap van 
deze unie groter zijn dan de kosten van erbuiten blijven, en die bereid waren daartoe nationale 
bevoegdheden te delegeren.

Anderzijds kan een gedifferentieerde integratie tevens parallelle institutionele structuren en 
versnipperde wetgeving doen ontstaan en daarmee een factor worden van desintegratie. De 
transparantie en de democratische verantwoording kunnen erdoor achteruitgaan, aangezien 
alle belangwekkende besluiten genomen worden op het niveau van de Europese Raad en 
Ecofin, wat de democratisch gekozen instellingen weinig manoeuvreerruimte laat.

Meerlagig bestuur kan al met al worden gedefinieerd als een vorm van bestuur waarbij de 
belangrijkste elementen (instellingen, bevoegdheden en legitimiteitstoezicht) onderling met 
elkaar samenhangen om tot succesvolle en evenwichtige resultaten te komen. De onzekere 
situatie waarin de Europese Unie momenteel verkeert, vormt een uitnodiging om meerlagig 
bestuur zowel als een kans te beschouwen als een risico en om in naam van het Europa van de 
resultaten daar het juiste evenwicht tussen aan te brengen.

3. Onze prioriteit: het potentieel van de huidige Verdragen volledig uitbuiten
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Bij het ontwerpen van de routekaart naar een echte EMU dient zowel voor wat haalbaar is op 
de korte termijn als wenselijk op de middellange termijn, voor een bredere, constitutionele 
insteek te worden gekozen. Op die manier moet worden vastgesteld in welke constitutionele 
context de crisis moet worden geplaatst en waarin de crisis haar oorsprong heeft gevonden.
Verder moet de vinger worden gelegd op de institutionele dilemma's die opgelost moeten 
worden om überhaupt een doeltreffende uitweg uit de crisis te kunnen vinden. Het staat in 
ieder geval als een paal boven water dat de crisis sinds 2010 de integratie van de EU en de 
lidstaten die de euro voeren, heeft versneld. Maar de weg die daarbij is ingeslagen, gaat niet 
de juiste kant op, omdat het democratisch deficit van de EU erdoor is vergroot.

Het huidige model is gebaseerd op een compromis tussen sterkere en strengere 
begrotingsregels en de opbouw van een intergouvernementeel stabiliteitsmechanisme 
gefinancierd uit de nationale begrotingen en gebonden aan strenge voorwaarden. Zoals 
Miguel Maduro het reeds verwoordde "kan dit model van een Unie van de regels gebaseerd 
op nationale democratieën fundamenteel niet goed werken, omdat het een onhoudbare 
tegenstelling creëert tussen de nationale politiek enerzijds en het Europese beleid dat 
benodigd is voor een doeltreffend bestuur van de EMU anderzijds".

Het doel van dit initiatiefverslag is een eerste visie te schetsen met een duidelijkere scheiding 
van rollen, functies en middelen tussen enerzijds EU-beleid met behulp van EU-middelen 
aangestuurd door EU-instellingen en op basis van een communautair democratisch proces en 
anderzijds nationaal beleid, nationale middelen en democratieën. Uiteraard vraagt deze toch 
eerder federale visie – zelfs als er slechts beperkte middelen en bevoegdheden aan het 
federale niveau worden toegekend – om aansturing van de EMU door de instellingen van de 
EU en moet er in die constellatie een oplossing worden gevonden voor de asymmetrie tussen 
de EMU en de EU, alsook voor het vraagstuk van de bevoegdheden en procedures krachtens 
de verdragen.

Onze aanpak is wat dit betreft helder: we willen de eenheid en de integriteit van het Europese 
project, de Europese instellingen en de communautaire methode die de Europese eenwording 
al zo ver hebben gebracht, beschermen. Een Unie binnen een unie is geen optie voor ons.

Dat betekent in de eerste plaats dat de huidige verdragen ons inziens alle nodige instrumenten 
bieden voor een echte Economische en Monetaire Unie. We wijzen wat dit betreft op de 
mogelijkheden van artikel 136 VWEU en die van "nauwere samenwerking". Maar er zou ook 
gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden om de "flexibiliteitsclausule" van artikel 352 
te gebruiken, in samenhang met genoemd artikel 136 of nauwere samenwerking.

Ten tweede zijn we van mening dat de huidige verdragen niet alleen ruimte bieden voor een 
meer bindende economische coördinatie vooraf, maar tevens dat het concept van "een gelaagd 
mechanisme voor eigen middelen en begroting" binnen het kader van de bestaande EU-
procedures tot stand kan worden gebracht.

Dat betekent uiteraard niet dat wij een verdragswijziging ter volledige afronding van een 
echte EMU bij voorbaat uitsluiten. We zijn echter mede om politieke redenen en niet 
uitsluitend om institutionele, van mening dat eventuele wijziging van het Verdrag uitsluitend 
haalbaar is als het hele proces niet direct begonnen wordt met de roep om een 
verdragswijziging. Integendeel, het proces moet worden begonnen met de EMU 
doeltreffender te maken en de weg naar verdere integratie inderdaad anders vorm te geven, 
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maar dan wel met de hulpmiddelen die we nu al hebben en in het bijzonder door de 
broodnodige bredere institutionele hervormingen doeltreffend te maken: we moeten ervoor 
zorgen dat de volgende Europese verkiezingen plaatsvinden binnen een Europese politieke 
ruimte waarbinnen de burgers niet alleen op individuele parlementsleden kunnen stemmen, 
maar tevens de leden van de Commissie kunnen kiezen, dit alles op basis van een waar 
Europees politiek debat. Dit is absoluut noodzakelijk als we volgende overdrachten van 
bevoegdheden de broodnodige legitimiteit willen verschaffen. Deze insteek sluit aan op wat 
eerder volgde op de Top van Madrid van 1989 waar toen werd aanbevolen de EMU in drie 
fases vorm te geven. Daarbij bestond de eerste fase uit de afronding van de interne markt, 
grotere economische convergentie en lidmaatschap van alle lidstaten van het 
wisselkoersmechanisme (ERM). Voor al deze stappen is er noch een verdragswijziging nodig, 
noch nieuwe verdragsbevoegdheden.

We zijn het niet eens met diegenen die zeggen dat het Europees Parlement en de Commissie 
onvoldoende legitimiteit genieten als gevolg van de asymmetrie tussen het lidmaatschap van 
de eurozone en dat van de EU. Want deze asymmetrie vloeit rechtstreeks voort uit de door de 
Verdragen geboden mogelijkheden, niet alleen voor wat de verschillende soorten legitimiteit 
van het Parlement en de Raad betreft, maar ook wat betreft de verschillende mogelijke alsook 
reeds gebruikte specifieke procedures. We hebben het hier over artikel 136 VWEU in 
samenhang met artikel 121, lid 6, die alle ruimte bieden voor de uiterst belangrijke en 
doeltreffende wetgeving voor de eurozonelanden met doorslaggevend stemrecht voor 
europarlementariërs van buiten de eurozone in het Parlement. Niemand betwist de geldigheid 
van het "six-pack".

Alle haken en ogen van het alternatief – democratie is immers nooit perfect – zijn wel het 
allerbelangrijkste argument. Zo is in onze ogen het alternatief van, zoals Jean-Claude Piris het 
verwoordde "Europese delegatie van nationale parlementen", geen haalbare kaart. Een 
dergelijk orgaan zou van alle wetgevende macht ontstoken zijn, de resoluties ervan zouden 
niet worden gepubliceerd in het "Publicatieblad" en het zou niet veel meer zijn dan een 
praatgroep. Tenzij we een nieuwe grote instelling in het leven roepen zoals een tweede 
Parlement, is er van proportionele politieke en nationale vertegenwoordiging geen sprake.

Naar onze stellige mening dienen we nu te werken binnen het kader van de huidige verdragen 
en moeten we de mogelijkheden die deze bieden goed en ten volste uitbuiten. De EU-
instellingen dienen de basis te vormen voor een beter bestuur van het geheel en we zijn tegen 
een nieuw intergouvernementeel verdrag. We hebben uiteraard oog voor de problemen, de 
tegenstellingen en de dilemma's van deze lijn/idee, die waarschijnlijk tevens het uitgangspunt 
zal vormen van ons verslag.

Dan als volgende stap dient het proces richting ambitieuzer hervormingen met inbegrip van 
verdragswijzigingen op zijn vroegst na de Europese verkiezingen van juni 2014 te worden 
opgestart, die zoals eerder gezegd benut moeten worden als een platform voor een breed 
politiek debat over de toekomst van de Europese eenwording. Om te kunnen komen tot 
democratische consensus voor een integrale en succesvolle Verdragsaanpassing in de 
toekomst, dient het bestuur van de EMU nu op korte termijn binnen het kader van de 
totstandbrenging van een daadwerkelijke Europese politieke ruimte te worden verbeterd door 
ten volste gebruik te maken van de procedures en de flexibiliteit van de bestaande Verdragen.
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De Verdragen voorzien reeds in passende procedures voor gelaagd bestuur waarmee een echte 
economische en monetaire unie tot stand kan worden gebracht zonder de integriteit van het 
juridische en institutionele raamwerk van de EU te ondermijnen, en wel door specifiek voor 
de lidstaten die de euro voeren regels in te stellen voor het begrotingsbeleid en het 
economische beleid, alsook door de lidstaten nauwer te laten samenwerken in het kader van 
de niet-exclusieve bevoegdheden van de Unie.

De EU dient het EMU-bestuur onder te brengen in het institutionele kader van de Unie, 
aangezien het anders niet doeltreffend kan zijn, noch de bestaande politieke kloof tussen 
nationaal en Europees beleid kan overbruggen.

4. Welke verbeteringen dienen er binnen het kader van de huidige Europese verdragen 
aan het EU-bestuur te worden aangebracht?

4.1. Verbetering van de "input-legitimiteit" (democratische legitimiteit)

In tijden van crisis moeten er impopulaire maatregelen worden getroffen en is legitimiteit des 
te belangrijker. De basisbeginselen van democratische legitimiteit, zoals verantwoording en 
vertegenwoordiging, dienen op Europees niveau te worden versterkt. Het is wat dit betreft 
uiterst belangrijk dat de uitvoerende macht (de Europese Commissie) reeds verantwoording 
moet afleggen aan het Europees Parlement dat de Europese burgers vertegenwoordigt 
(artikel 10 en artikel 14 VEU). De Commissie legt als college verantwoording af aan het 
Europees Parlement (artikel 17, lid 8 VEU).

Bovendien kiest het Parlement de Voorzitter van de Commissie "rekening houdend met de 
verkiezingen voor het Europees Parlement" (artikel 17, lid 7 VEU). Na de Europese 
verkiezingen van 2014 wordt artikel 17, lid 7 VEU voor het eerst toegepast. Indien dit correct 
gebeurt, wordt het beginsel van verantwoording en vertegenwoordiging wellicht versterkt en 
geniet de EU meer legitimiteit voor het aanpakken van de uitdagingen die voor ons liggen.
Deze constitutionele context maakt Verklaring 11 met betrekking tot artikel 17, lid 6 en lid 7 
van het VEU, gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het 
Verdrag van Lissabon heeft aangenomen, des te gewichtiger.

Volgens deze Verklaring zijn het Europees Parlement en de Europese Raad gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het goede verloop van het proces dat tot de verkiezing van de 
voorzitter van de Europese Commissie leidt. Daarom zullen vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement en van de Europese Raad voorafgaand aan het besluit van de Europese 
Raad in het daartoe meest geschikt geachte kader de nodige raadplegingen verrichten. Bij 
deze raadplegingen wordt voornamelijk gekeken naar de achtergrond van de kandidaten voor 
het voorzitterschap van de Commissie, daarbij rekening houdend met de verkiezingen voor 
het Europees Parlement. De wijze waarop deze raadplegingen plaatsvinden, kan te gelegener 
tijd in onderlinge overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Europese Raad 
worden gepreciseerd.

4.2. Mogelijke rechtsgrondslagen voor een hechtere EMU krachtens de huidige verdragen

Navolgende lijst met rechtsgronden laat genoeglijk zien dat het Verdrag van Lissabon een 
schat aan instrumenten biedt voor een hechtere economische en monetaire integratie.
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– Artikel 53 VWEU is de rechtsgrond voor de uitvaardiging van de richtlijnen – in het kader 
van de normale wetgevingsprocedure – betreffende het recht op vestiging. Artikel 62 maakt 
de bepalingen ervan toepasselijk voor de vrijheid van levering van diensten. Beide 
rechtsgronden kunnen in de toekomst helpen de economische onderlinge afhankelijkheid 
verder te vergroten, teneinde het enorme potentieel van de grootste markt die de wereld 
gemeten naar BBP ooit gezien heeft nu daadwerkelijk te ontsluiten.

– Artikel 114 VWEU is een rechtsgrond – eveneens in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure – voor de afkondiging van maatregelen ter harmonisering van wetten op 
het vlak van de inrichting en de werking van de interne markt.

– Artikel 125, lid 2 VWEU helpt de Raad – na raadpleging van het Europees Parlement –
definities op te stellen voor de toepassing van het verbod op de verstrekking van rekening-
courantfaciliteiten en op bevoorrechte toegang overeenkomstig artikel 123 en artikel 124.
Deze rechtsgrond is reeds gebruikt voor de vaststelling van twee verordeningen1.

– Artikel 126, lid 14 VWEU maakt het mogelijk gedetailleerde regels en definities vast te 
stellen voor de toepassing van Protocol nr. 12 inzake de buitensporigtekortprocedure.
Dezelfde bepaling stelt een vereenvoudigde procedure vast voor wijziging van het protocol.
Het Europees Parlement dient hiervoor te worden geraadpleegd2.

– Artikel 126, lid 6 VWEU is de rechtsgrond van het Commissievoorstel voor een 
verordening voor de verlening van specifieke taken aan de ECB in verband met beleid voor 
het prudentieel toezicht op kredietinstellingen alsook voor Verordening nr. 1096/2010 tot 
toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van 
het Europees Comité voor systeemrisico's. Het Europees Parlement alsook de ECB dienen 
hiervoor te worden geraadpleegd.

– Artikel 136 VWEU voorziet in de vaststelling van maatregelen specifiek voor de leden van 
de eurozone ter versterking van de coördinatie en het toezicht op hun begrotingsdiscipline en 
ter vaststelling van economische beleidsrichtsnoeren voor hen. Dergelijke maatregelen dienen 
evenwel verenigbaar te zijn met de voor de EU als geheel vastgestelde richtsnoeren. Dit 
artikel voorziet evenwel uitsluitend in de vaststelling van maatregelen op basis van artikel 121 
en artikel 126. Indien de leden van de eurozone op andere grondslagen specifieke maatregelen 
willen vaststellen, dienen zij gebruik te maken van het mechanisme van de nauwere 
samenwerking.

– Artikel 138 VWEU dient ter vastlegging van de plaats van de euro in het internationaal 
monetair stelsel. Dit artikel voorziet evenwel op geen enkele wijze in een rol voor het 
Europees Parlement en uitsluitend de leden van de Raad die de lidstaten van de eurozone 
vertegenwoordigen, mogen stemmen.

– Artikel 175 VWEU verwijst naar de doelstelling van versterking van de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de EU zoals neergelegd in artikel 174 en voorziet in 
ingrijpen middels de Structuurfondsen, de EIB en andere bestaande financiële instrumenten.

                                               
1 Verordening nr. 3603/93 en verordening nr. 3604/93 van de Raad.
2 Dit was de rechtsgrond voor een van de verordeningen van het "six pack": Verordening (EU) nr. 1177/2011 
van de Raad.
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– Niet in de allerlaatste plaats is er artikel 352 VWEU. Dit artikel is eerder al veelvuldig bij 
uiteenlopende historische fases van de Europese eenwording ingezet – niet 
noodzakelijkerwijze als een "impliciete-bevoegdheidsbepaling" – en kan nog altijd worden 
ingezet als een algemene rechtsgrond. Deze bepaling kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
de oprichting van een Europese Thesaurie.

4.3. Mogelijke inrichting van een bijkomende begrotingscapaciteit krachtens de huidige 
verdragen1

De verslagen van de Voorzitter van de Europese Raad van 26 juni 2012 en 12 oktober 2012 
maken beide gewag van een bijkomende begrotingscapaciteit en "uiteindelijk de inrichting 
van een begrotingsorgaan op eurozoneniveau zoals bijvoorbeeld een thesaurie". Deze 
begrotingscapaciteit "zou dienen ter ondersteuning van nieuwe begrotingsfuncties waarin het 
meerjarig financieel kader momenteel niet voorziet". Hoewel een dergelijk besluit geen 
voorrang mag hebben boven het definitieve besluit over het meerjarig financieel kader voor 
2014 tot 2020, biedt het huidige rechtskader van de EU drie mogelijkheden voor een 
dergelijke capaciteit.

Allereerst kan bijkomende begrotingscapaciteit met behulp van de communautaire methode 
tot stand worden gebracht door een nieuw soort eigen middelen in het leven te roepen die 
gefinancierd worden uit bijdragen van de leden van de eurozone, en verder door een nieuwe 
begrotingsrubriek te creëren ter financiering van de functies van de begrotingscapaciteit. In 
deze constellatie moet de begrotingscapaciteit worden geïntegreerd in het meerjarig financieel 
kader, aangezien artikel 312, lid 1 VWEU bepaalt dat de jaarbegroting van de EU overeen 
moet stemmen met het meerjarig financieel kader.

Ten tweede kan de centrale begroting voor de eurozone tevens worden vormgegeven als een 
door de Commissie beheerd fonds buiten de EU-begroting om. Het Europees 
Ontwikkelingsfonds kan hiervoor als model dienen. Een derde mogelijkheid is dat er een 
fonds wordt opgericht buiten de EU-begroting om dat beheerd wordt door een nieuw, apart 
agentschap. Een dergelijk fonds kan ofwel (a) worden vormgegeven krachtens 
artikel 352 VWEU middels een vorm van nauwere samenwerking tussen de leden van de 
eurozone, ofwel (b) op basis van een internationaal verdrag.

Het is evenwel duidelijk dat elke uitzondering ter beperking van de begrotingsbevoegdheden 
van het Europees Parlement (en de Raad) eng overeenkomstig de huidige verdragen 
geïnterpreteerd moet worden, aangezien artikel 310, lid 1 VWEU ertoe strekt de 
begrotingsbevoegdheden van deze twee instellingen te beschermen, waarbij het Europees 
Parlement de vertegenwoordiger is van de burgers van de EU. Dat betekent dat wanneer de 
begrotingscapaciteit wordt losgekoppeld van het meerjarig financieel kader (zoals 
gesuggereerd in het tussentijds verslag) er ernstige institutionele problemen ontstaan. Indien 
het basisbesluit het Europees Parlement geen toezichthoudende functie verleend, is dat een 
inbreuk op diens begrotingssoevereiniteit zoals dat beschermd wordt door artikel 310 VWEU.
Indien het Europees Parlement wel deze functie verleend wordt, dient het die (krachtens 
artikel 10 en artikel 14 VEU) te vervullen als vertegenwoordiger van de burgers van de EU en 
niet als de vertegenwoordiger van een bepaalde categorie burgers die toevallig ingezetene zijn 
                                               
1 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, EP Policy Department C, 
November 2012.
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van leden van de eurozone. Kortom, handhaving van de begrotingssoevereiniteit van het 
Europees Parlement betekent dat alle leden ervan – net als voor de inkomsten en uitgaven van 
de EU – middels de nodige interne regelingen binnen het Europees Parlement over dezelfde 
bevoegdheden voor democratisch toezicht beschikken.

4.4. Opname van het begrotingspact in het wetgevingskader van de EU

Het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 
(begrotingspact) heeft volledige werking voor de overeenkomstsluitende partijen erbij die de 
euro voeren. Deze overeenkomst is van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen die 
de overeenkomst hebben bekrachtigd, met een derogatie als bedoeld in artikel 139, lid 1, van 
het VWEU of met een ontheffing als bedoeld in het aan de Unieverdragen gehechte Protocol 
nr. 16 betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken, en wel vanaf de dag waarop het 
besluit tot intrekking van de derogatie of ontheffing in werking treedt, tenzij de betrokken 
overeenkomstsluitende partij verklaart voornemens te zijn zich op een vroegere datum te 
verbinden tot het geheel of een deel van het bepaalde in titel III en titel IV van het Verdrag.

Andere lidstaten van de Europese Unie kunnen zich alsnog bij het Verdrag aansluiten.
Artikel 16 van het Verdrag bepaalt dat uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding de 
nodige stappen moeten worden ondernomen om het Verdrag inhoudelijk in het rechtskader 
van de Unie te integreren aan de hand van een evaluatie van de praktische ervaringen die 
daarmee worden opgedaan en conform het VEU en het VWEU.

4.5. Verdere uitwerking resultaten verslag-Thyssen

Op 20 november 2012 keurde de voltallige vergadering het verslag-Thyssen goed1. Dit 
document vertegenwoordigt het officiële standpunt van het Europees Parlement ten aanzien 
van "een echte Economische en Monetaire Unie". Het verslag biedt waardevolle 
aanknopingspunten voor de verdere verkenning van de mogelijkheden tot verbetering van het 
bestuur van de EU binnen het kader van de huidige verdragen, in het bijzonder op de 
volgende gebieden:

– Artikel 121 VWEU bepaalt dat de lidstaten hun economisch beleid dienen te beschouwen 
als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang en zij het dienen te coördineren in 
het kader van de Raad; de lidstaten die solidariteit wensen, dienen te worden verplicht hun 
verantwoordelijkheid voor al hun begrotingstechnische verbintenissen daadwerkelijk op 
zich te nemen en de landenspecifieke aanbevelingen en hun toezeggingen in het kader van 
het Europees semester ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Met de huidige
verdragen kan de coördinatie van en het toezicht op de begrotingsdiscipline van de 
lidstaten die de euro voeren heel eenvoudig op basis van artikel 136 VWEU in samenhang 
met artikel 121, lid 6, bindend worden gemaakt en worden onderworpen aan het toezicht
van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Constitutioneel gezien dient deze stap 
evenwel uitsluitend te worden overwogen indien de rol van het Parlement voor het betreft 
de gedetailleerde tenuitvoerlegging van artikel 121, lid 3, en artikel 121, lid 4 VWEU 
daarmee substantieel wordt versterkt en de multilaterale toezichtprocedure op basis van 

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2012 met aanbevelingen voor de Commissie inzake 
het verslag van de Voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de 
Eurogroep "Naar een echte Economische en Monetaire Unie" (P7_TA-PROV(2012)0430).
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artikel 290 VWEU wordt afgerond en ten uitvoer gelegd met gedelegeerde handelingen.

 De werkgelegenheids- en sociaalbeleidsaspecten van het bestuur van de EMU kan worden 
versterkt met behulp van artikel 9 VWEU, artikel 151 VWEU en artikel 153, 
lid 1 VWEU.

 De Verdragen bieden een aantal "passerelle"-clausules die geactiveerd kunnen worden: 
artikel 48, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet in een 
specifieke procedure voor vaststelling van een handeling waarvoor het VWEU een 
speciale wetgevingsprocedure vereist overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure en 
daarnaast artikel 333 VWEU met bepalingen waarmee ook in de context van nauwere 
samenwerking de gewone wetgevingsprocedure kan worden toegepast.

 De op het Verdrag gebaseerde, operationele onafhankelijkheid van de ECB op het gebied 
van het monetaire beleid is en blijft een hoeksteen voor de geloofwaardigheid van de 
EMU en de eenheidsmunt. Het ESM dient onder bepaalde voorwaarden banken die in 
moeilijkheden verkeren rechtstreeks van kapitaal te kunnen voorzien.

 De legitimiteit, transparantie en doeltreffendheid van het Europees semester dient te 
worden verbeterd. Het bestaande rechtskader dient ten volste te worden benut om ervoor 
te zorgen dat het semester in alle stadia daarvan onder volledig democratisch toezicht 
staat.

 Het banktoezicht dient onder democratisch parlementair toezicht te worden geplaatst.
Operationalisering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme is dan ook het meest 
urgente onderdeel van de bankenunie dat dus als allereerste tot stand moet worden 
gebracht.

 Er moet met het oog op het herstel van de levensvatbaarheid van banken in moeilijkheden 
en de afwikkeling van onrendabele financiële instellingen een gemeenschappelijke 
Europese herstel- en resolutieregeling worden ingevoerd, bij voorkeur in combinatie met 
het gemeenschappelijk toezichtmechanisme.

 Een echte EMU mag niet beperkt blijven tot een systeem van regels, maar vergt een 
grotere begrotingscapaciteit uitsluitend en alleen op basis van specifieke eigen middelen 
(met inbegrip van een belasting op financiële transacties). Hieruit moet in het kader van de 
EU-begroting groei en sociale cohesie worden ondersteund ter rechtzetting van 
onevenwichtigheden, structurele verschillen en financiële noodsituaties die rechtstreeks 
verband houden met de monetaire unie, zonder dat daarmee haar traditionele functies als 
financieringsbron voor gemeenschappelijke beleidsvormen mogen worden uitgehold 
(artikel 311 dat een quasiconstitutionele procedure vereist). Ook kan de 
begrotingscapaciteit worden vergroot middels nauwere samenwerking ter vaststelling van 
de belasting op financiële transacties waarmee de begroting van het ESM verhoogd kan 
worden. De idee van een eurozonebegroting kan aanleiding geven tot bedenkingen ten 
aanzien van het principe van de eenheid en de universaliteit van de EU-begroting1.

                                               
1 Zie bovenstaand punt 4.3.
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 Ter vergroting van de samenwerking met nationale parlementen kan worden gekeken naar 
de nadere mogelijkheden van Protocol nr. 1 voor de samenwerking tussen de nationale 
parlementen en met het Europees Parlement. Een dergelijke samenwerking is evenwel niet 
hetzelfde als de oprichting van een nieuw gemengd parlementair orgaan, aangezien dit 
democratisch constitutioneel gezien inefficiënt en onwettig zou zijn. Het Europees 
Parlement bezit als parlementair orgaan op EU niveau de volledige legitimiteit voor een 
versterkt en democratisch EMU-bestuur. De euro is de munteenheid van de Europese 
Unie; het Europees Parlement is het parlement van de Europese Unie; bijgevolg is het 
Europees Parlement het parlement van de EMU.

 De integratie van het ESM in het rechtskader van de EU middels de flexibiliteitsclausule 
(artikel 352 VWEU) in samenhang met het herziene artikel 136 VWEU zou een oplossing 
kunnen zijn, ook al zitten daar enkele juridische haken en ogen aan.

 Binnen het kader van een steeds hechter wordende economische, fiscale en budgettaire 
unie moet er meer gedaan worden om de belastingsystemen te harmoniseren en 
schadelijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten – die duidelijk tegen de logica van de 
interne markt indruist – aan te pakken. Er moet meer gebruik worden gemaakt van 
nauwere samenwerking op het gebied van belastingen (zoals voor de oprichting van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
of een belasting op financiële transacties), en wel omdat een geharmoniseerde regeling op 
het gebied van belastingen de integratie van het begrotingsbeleid ten goede zal komen.

 Het ESM moet zich ontwikkelen naar een vorm van beheer volgens de communautaire 
methode en moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement. Belangrijke 
besluiten zoals de toekenning van financiële steun aan een lidstaat en de sluiting van 
memoranda moeten worden onderworpen aan adequate controle door het Europees 
Parlement.

5. Welke Unie in de toekomst?

5.1. Geen valse tweedeling

Bij de zoektocht naar oplossingen voor de toekomst van de EU moeten we er bovenal voor 
zorgen dat de lidstaten niet in twee kunstmatige categorieën tegen elkaar op worden gezet. Bij 
een dergelijke kunstmatige scheiding worden lidstaten onderverdeeld in "ins" en "outs", 
d.w.z. tussen degenen die op een zeker moment tot de eurozone behoren en wie niet. Nog veel 
erger zou zijn als in het kader van een dergelijke tweedeling EU-burgers worden 
onderverdeeld in ingezetenen van eurozonelanden en de rest.

De huidige politieke, economische en juridische scheidslijnen zijn in werkelijkheid 
dynamischer, complexer en subtieler. Overeenkomstig artikel 3, lid 4 VEU "stelt de Unie een 
economische en monetaire unie in die de euro als munt heeft". Deze bepaling geldt voor de 
hele EU, aangezien de gezondheid van de economie van individuele lidstaten (dus niet alleen 
die van de eurozone) van grote invloed kan zijn op de waarde van de eenheidsmunt, waardoor 
het zaak is om het economische beleid van alle lidstaten te beschouwen als een 
gemeenschappelijke zorg en het binnen de Raad te coördineren. Dat betekent al met al dat de 
lidstaten verplicht zijn hun economisch beleid dusdanig vorm te geven dat het bijdraagt aan 
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de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie zoals uiteengezet in artikel 3 VEU1.

Het hoofdstuk van het verdrag over de lidstaten die nog niet de euro voeren en die geen 
opt-out hebben, is getiteld "Overgangsbepalingen". In dit hoofdstuk staat dat de lidstaten 
worden aangemerkt als "lidstaten met een derogatie" totdat de Raad bepaalt dat zij aan alle 
voorwaarden voor invoering van de euro voldoen (artikel 39, lid 1 VWEU). In ditzelfde 
artikel staat een restrictieve lijst van verdragsbepalingen die niet op deze lidstaten van 
toepassing zijn. Gedurende deze fase, die tijdelijk onder het primaire recht valt, dienen 
lidstaten met een derogatie hun wisselkoersbeleid als een aangelegenheid van algemeen 
belang te bezien2, hebben zij recht op wederzijdse bijstand ingeval zij in ernstige 
moeilijkheden verkeren of dreigen te komen3, en kunnen zij beschermende maatregelen 
treffen ingeval van een plotselinge crisis in de betalingsbalans4. Er wordt op gezette tijden een 
verslag opgesteld over de vooruitgang van de lidstaten met een derogatie ten aanzien van de 
nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de Economische en 
Monetaire Unie5. Bovendien wordt de Algemene Raad van de ECB alleen zolang er nog 
lidstaten met een derogatie zijn, vormgegeven als derde orgaan van de ECB6.

Dat betekent al met al dat lidstaten met een derogatie krachtens primair recht verplicht zijn 
zich voortdurend inspanningen te getroosten tot het moment dat de Raad tot de slotsom kan 
komen dat zij aan alle noodzakelijke voorwaarden voor invoering van de euro voldoen. Aan 
de andere kant behouden lidstaten met een opt-out zich het recht voor om op een gegeven 
moment ook deze weg in te slaan. Protocol nr. 15, punt 1 stelt dat "tenzij het Verenigd 
Koninkrijk de Raad ervan in kennis stelt dat het voornemens is de euro in te voeren, het 
daartoe niet verplicht is". Het Verenigd Koninkrijk behoudt zijn bevoegdheden op het gebied 
van het monetaire beleid overeenkomstig de nationale wetgeving. Overeenkomstig Protocol 
nr. 16 geniet Denemarken een uitzondering die ten gevolge heeft dat "alle artikelen en 
bepalingen van de Verdragen en de statuten van het ESCB en de ECB die betrekking hebben 
op een derogatie, op Denemarken van toepassing zijn". De uitzondering wordt uitsluitend 
opgeheven op verzoek van Denemarken.

In het licht van deze bepalingen is het beter om er als werkhypothese van uit te gaan dat alle 
lidstaten onderdeel uitmaken van één en dezelfde gemeenschap van regels, met 
gedifferentieerde regels voor het economisch en monetair beleid en voorzien van eveneens –
potentieel – gedifferentieerde middelen. De verschillende lagen van deze gemeenschap 
zouden ook gedifferentieerd kunnen worden naar degene die bevoegd is toegang te 
verstrekken tot een bepaald pakket gedifferentieerde regels: voor lidstaten met een derogatie 
is dit de Raad en voor lidstaten met een opt-out is dat de lidstaat zelf. Dus in plaats van te 
denken in termen van "ins" en "outs" zou juist gedacht moet worden in termen van een 
dynamische gemeenschap met meerdere lagen aan regelgeving en middelen.

Ook dient te worden vermeden dat er een duidelijke en onwrikbare theoretische scheidslijn 
wordt aangebracht tussen de status quo enerzijds en "waar federalisme" anderzijds.

                                               
1 Vgl. artikel 120 en artikel 121 VWEU.
2 Artikel 142 VWEU.
3 Artikel 143 VWEU; dergelijke wederzijdse bijstand is niet van toepassing op de lidstaten die de euro voeren.
4 Artikel 144 VWEU.
5 Artikel 140 VWEU.
6 Artikel 141 VWEU.
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Versterking van het economische bestuur is niet een kwestie van een plotselinge sprong naar 
volledig federalisme, maar een kwestie van wanneer, hoe en tegen welke kosten bepaalde 
meer federale aspecten zouden moeten worden ingevoerd.

5.2. Naar een verdragswijziging

Het bestuur van de EMU is van cruciaal belang voor het algemeen institutioneel evenwicht en 
voor de evenwichtige besluitvorming in de toekomst. Voor de voltooiing van een echte EMU 
binnen de Unie is op middellange termijn een Verdragswijziging nodig. Voor een goede 
werking van de eurozone zullen lidstaten moeten accepteren dat bepaalde delen van de 
soevereiniteit moeten worden overgedragen. De lidstaten dienen onder ogen te zien dat zij als 
gevolg van hun buitensporige nationale schuldenlast reeds een deel van hun soevereiniteit 
verloren hebben en dat deze uitsluitend kan worden teruggewonnen door te aanvaarden dat op 
zijn minst een deel van die soevereiniteit op Europees niveau gedeeld moet worden. De
staatsschuldencrisis heeft aangetoond dat de bewering dat "schande beter is voor een nationale 
munt dan de dood ervan"1 geen hout snijdt.

Telkens wanneer er nieuwe bevoegdheden worden overgedragen aan of gecreëerd op het 
niveau van de Unie, of wanneer er nieuwe EU-instellingen worden opgericht, moet gezorgd 
worden voor dienovereenkomstige legitimiteit, democratische controle door en 
verantwoordingsplicht jegens het Europees Parlement. Er dient dan ook na de aanstaande 
Europese verkiezingen een conferentie te worden belegd waarvan de voorbereidingen reeds 
voor die verkiezingen een aanvang zouden moeten nemen.

Een toekomstige verdragswijziging kan allereerst in de richting gaan van verdere 
differentiatie van de regels van toepassing in de institutionele en begrotingsprocedures. Wat 
dit betreft willen we opnieuw naar de werkhypothese verwijzen, waarin lidstaten bezien 
worden als onderdeel van een gemeenschap van meerdere lagen aan regelgeving, maar ook 
meerdere lagen van middelen.

Een ander gedachtespoor kan dan weer over de manier van aanpak van het vraagstuk 
unanimiteit gaan. In een gemeenschap van meerdere lagen aan regelgeving ondersteund door 
meerdere lagen van middelen moet het mogelijk zijn om het recht van veto terzijde te 
schuiven om de integratie verder te verdiepen, zonder de lidstaten die niet deel willen nemen 
voor de keuze van "slikken of stikken" te stellen. Er zijn nog andere gedachtesporen mogelijk 
in lijn van de volgende vraagstukken: dient het economisch beleid een gedeelde bevoegdheid 
te worden in de zin van artikel 2, lid 2, en artikel 4 van het VWEU? En zo ja, dient dit dan 
volgens de normale wetgevingsprocedure te verlopen? Dient nauwere samenwerking 
dusdanig te worden uitgebreid dat de Unie meer bevoegdheden krijgt overgedragen?

De strategische koers voor de lange termijn van de EU kan zich tevens toespitsen op de 
volgende kwesties en beginselen, waarvan een aantal reeds is aangestipt in voornoemde 
resolutie van 20 november 2012:

 De economische en monetaire unie (EMU) is geen doel op zich, maar een instrument om 
de doelstellingen van de Unie en de lidstaten te verwezenlijken, in het bijzonder een 
evenwichtige en duurzame groei en een hoge werkgelegenheid; sociale insluiting en 

                                               
1 C. Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87.
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solidariteit zijn de hoekstenen van het Europees sociaal model en van de Europese 
integratie als geheel en moeten dan ook mede de basis vormen van toekomstige 
hervormingen van de EU.

 Het Europese semester en de economische dialoog dienen te worden beschouwd als 
onderdeel van het institutioneel kader van de EU en aldus dient het Europese semester bij 
een mogelijke verdragswijziging te worden opgenomen in de verdragen en de 
communautaire methode zo mede te worden bevorderd.

 De intergouvernementele structuur vertoont momenteel een ernstig tekort aan 
democratische legitimiteit; de eenheidsmunt kan pas worden gestabiliseerd wanneer de 
lidstaten bereid zijn begrotingsbevoegdheden aan de Unie over te dragen; de 
intergouvernementele methode heeft haar grenzen bereikt en is niet geschikt voor 
democratische en doeltreffende besluitvorming in de 21e eeuw. Een politieke unie is 
uiteindelijk de oplossing om zich door de crisis heen te slaan, de solidariteit te bevorderen 
en door te gaan met het Europees project.

 De nationale parlementen dienen mee te werken aan de voorbereiding van de begrotings-
en hervormingsplannen van hun regeringen alvorens deze aan de EU worden voorgelegd;
deze expliciete verantwoordelijkheid dient te worden toegevoegd aan de functies van de 
nationale parlementen krachtens de bepalingen van artikel 12 VEU.

 De steeds duidelijker wordende scheidslijn tussen kernlanden en perifere landen in de 
Unie mag niet blijvend van aard worden; er dient een permanent kader tot stand te worden 
gebracht waarin lidstaten die in moeilijkheden verkeren, moeten kunnen rekenen op 
solidaire steun van andere lidstaten.

 Door wijziging van de Verdragen, die vervolgens dienen te worden onderzocht door een 
Conventie, kan uiteindelijk een echte EMU tot stand worden gebracht, en wel door 
daarmee de bevoegdheden van de Unie uit te breiden, met name op het vlak van het 
economisch beleid, alsook door zowel de begrotingscapaciteit van de Unie als de 
solidariteit, de taken en de democratische verantwoording van de Commissie alsook de 
prerogatieven van het Parlement te versterken. Wat dit betreft kan tevens worden gekeken 
hoe de verantwoordingsplicht van de Commissie kan worden versterkt (invoering van een 
interpellatierecht, individuele verantwoordelijkheid van de commissarissen ten overstaan 
van het Europees Parlement, enz.).

 Toekomstige verdragswijzigingen mogen opt-ins voor lidstaten nooit uitsluiten en dienen 
de integriteit van de Unie te waarborgen.

6. Eerste conclusies

De afwezigheid van een echte politieke autoriteit ondermijnt de doeltreffendheid en de 
geloofwaardigheid van het bestuur van de euro door de EU en ook het vermogen van de EU 
om de financiële markten te leiden in plaats van daaraan onderworpen te zijn. Daaruit vloeit 
logischerwijze voort dat succesvol bestuur valt of staat met de totstandbrenging van een 
politieke autoriteit voor de EU en de euro. Deze politieke autoriteit dient te worden 
gegrondvest en geleid door de noodzaak tot democratische legitimiteit en verantwoording, 
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gebaseerd op gemeenschappelijke constitutionele normen die de sine qua non vormen voor de 
financiële solidariteit ten aanzien van de door de Europese eenwording voortgebrachte 
rijkdommen. Financiële solidariteit dient te worden losgekoppeld van de financiële overdracht 
tussen lidstaten en dient het product te zijn van de rijkdom voortvloeiend uit het proces van 
Europese eenwording en gestoeld te zijn op de doelstelling van een eerlijke verdeling van de 
voordelen van de eenwording over alle Europese burgers.

Tot slot dient deze oproep tot meer politieke integratie niet te worden gepresenteerd als een 
bittere pil die helaas geslikt moet worden om onze Europese manier van leven zoveel 
mogelijk te redden. Wat dit betreft zou het hier best wel eens om niets minder kunnen gaan 
dan het heruitvinden van de Europese droom die ooit ontsproten is uit de geest van "een 
generatie en haar leiders die uit persoonlijke ervaring doordrongen waren van het feit dat het 
alternatief voor de Europese droom de recente Europese nachtmerrie is"1. De legitimiteit van 
een politieke Unie dient niet uitsluitend te worden geënt op input en output, op het proces en 
resultaat, maar ook op een moreel verhaal, op een uitdagende visie voor de toekomst.

                                               
1 J. Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, blz. 8.


