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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese 
Unie
(2012/2078(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)1,

– gezien het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en 
monetaire unie (VSCB)2,

– gezien het "sixpack"3,

– gezien het "twopack"4,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20025,

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2013 over het voorstel voor een verordening van de 
Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen 
betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen6,

– gezien het verslag van 5 december 2012 van de voorzitters van de Europese Raad, de 
Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep getiteld "Naar een 
echte economische en monetaire unie"7,

– gezien de mededeling van de Commissie "Blauwdruk voor een hechte economische en 
monetaire unie - Aanzet tot een Europees debat"8,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2012 met aanbevelingen aan de Commissie over 
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"9,

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature.
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability.
3 PB L 306 van 23.11.2011.
4 PB L 140 van 27.05.2013.
5 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
6Aangenomen teksten P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/131201.pdf.
8 COM(2012)0777, 28 december 2012.
9 Aangenomen teksten P7_TA(2012)0430.
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– gezien zijn resolutie van 23 mei 2013 over toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake de 
EMU1,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2013 over versterking van de Europese democratie in de 
toekomstige EMU2,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

A. overwegende dat differentiatie een essentieel aspect is van het proces van Europese 
integratie, alsmede een middel om de vooruitgang ervan mogelijk te maken en 
substantiële eerbiediging te waarborgen van het beginsel van gelijkheid, d.w.z. de gelijke 
behandeling van gelijke situaties en de ongelijke behandeling van ongelijke situaties;

B. overwegende dat gedifferentieerde integratie een pioniersfunctie moet blijven vervullen 
met het oog op de verdieping van de Europese integratie, om te beginnen met een groep 
lidstaten die openstaat voor alle lidstaten en gericht is op volledige opname in de 
Verdragen;

C. overwegende dat differentiatie geen afbreuk mag doen aan de hoedanigheid van burger 
van de Unie, de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten, waarmee aan 
degenen onder hen die zich in dezelfde situatie bevinden, ongeacht hun nationaliteit, 
aanspraak wordt verleend op gelijke behandeling rechtens, binnen het toepassingsgebied 
van het Verdrag;

D. overwegende dat bij alle vormen van differentiatie de eenheid, doeltreffendheid en 
samenhang van de Europese rechtsorde moeten worden geëerbiedigd, alsmede het non-
discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit, en de werking van de interne markt;

E. overwegende dat tot differentiatie kan worden overgegaan wanneer gemeenschappelijk 
optreden niet mogelijk of haalbaar is;

F. overwegende dat differentiatie is verankerd in het ene institutionele kader van de 
Europese Unie;

G. overwegende dat de Verdragen verschillende mogelijkheden en instrumenten voor 
gedifferentieerde integratie bieden, zoals beperkingen van de territoriale draagwijdte, 
vrijwaringsclausules, derogaties, opt-outs, opt-ins, nauwere samenwerking en specifieke 
bepalingen voor de lidstaten die de euro als munt hebben, op voorwaarde dat dergelijke 
instrumenten geen afbreuk doen aan de eenheid, doeltreffendheid en samenhang van de 
Europese rechtsorde en zijn vastgelegd in het ene institutionele kader (de communautaire 
methode); 

H. overwegende dat derogaties op grond van artikel 27, lid 2, VWEU een differentiatie 
tussen bepaalde lidstaten mogelijk maken binnen een rechtshandeling die gericht is tot 
alle lidstaten;

I. overwegende dat in de artikelen 114, lid 4 en 5, 153, lid 4, 168, lid 4, 169, lid 4, en 193 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0222.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0269.



PR\923847NL.doc 5/15 PE502.266v01-00

NL

VWEU vrijwaringsclausules zijn opgenomen waarmee de lidstaten striktere 
beschermende maatregelen kunnen handhaven of invoeren binnen de draagwijdte van 
een rechtshandeling die gericht is tot alle lidstaten;

J. overwegende dat voor nauwere samenwerking de deelname van ten minste negen 
lidstaten is vereist op een terrein waarop een niet-exclusieve bevoegdheid van de Unie 
van toepassing is, waarbij niet-deelnemende lidstaten kunnen deelnemen aan 
beraadslagingen maar niet aan stemmingen, en dat nauwere samenwerking te allen tijde 
openstaat voor alle lidstaten;

K. overwegende dat in de procedure voor nauwere samenwerking maatregelen kunnen 
worden vastgesteld die bindend zijn voor een groep lidstaten, na door een 
gekwalificeerde meerderheid van de Raad verleende toestemming en op het gebied van 
het GBVB na met eenparigheid van stemmen verleende toestemming;

L. overwegende dat het Akkoord van Schengen van 1986 en de Overeenkomst van 
Schengen van 1990, ondertekend door een groep lidstaten en waarmee onderlinge 
grenscontroles werden vervangen, de overeenkomst betreffende de sociale politiek van 
1991 tussen een groep lidstaten waarmee voormalige EG-bevoegdheden op het gebied 
van werkgelegenheid en sociale rechten werden uitgebreid en waarmee gekwalificeerde 
meerderheidsstemmingen mogelijk werden gemaakt, alsmede het Verdrag van Prüm van 
2005 tussen een groep lidstaten en Noorwegen inzake gegevensuitwisseling en 
samenwerking ter bestrijding van terrorisme, historische voorbeelden van 
gedifferentieerde integratie zijn;

M. overwegende dat het acquis van Schengen via het Verdrag van Amsterdam in de 
Verdragen is opgenomen, met opt-outs voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken;

N. overwegende dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland te allen tijde kunnen verzoeken om 
aan alle of aan enkele van de bepalingen van het acquis van Schengen deel te nemen en 
overwegende dat Denemarken gebonden blijft door het oorspronkelijke 
Schengenakkoord en de oorspronkelijke Schengenovereenkomst;

O. overwegende dat de overeenkomst betreffende de sociale politiek via het Verdrag van 
Amsterdam in de Verdragen is opgenomen zonder opt-outs;

P. overwegende dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (het 
'begrotingspact') zijn gesloten in intergouvernementeel verband buiten de Verdragen om;

Q. overwegende dat het EFSF en het ESM overeenkomsten naar internationaal recht zijn, 
gesloten door de lidstaten die de euro als munt hebben;

R. overwegende dat het VSCB een verdrag naar internationaal recht is, gesloten door de 
lidstaten met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, en overwegende dat 
in artikel 16 van dit verdrag wordt verzocht de relevante bepalingen ervan op te nemen in 
het EU-recht;
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S. overwegende dat internationale overeenkomsten buiten de Verdragen om, gericht op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Verdragen, gebruikt zijn als een absoluut 
ultima ratio-instrument voor gedifferentieerde integratie dat geen afbreuk mag doen aan 
de eenheid, doeltreffendheid en samenhang van de Europese rechtsorde, en open moet 
staan voor alle lidstaten die willen deelnemen alsmede moet voorzien in een verplichting 
om de inhoud van het betreffende internationale verdrag in de Verdragen op te nemen 
tenzij die reeds in de Verdragen is opgenomen;

T. overwegende dat de oprichting van de EMU een kwalitatieve stap voorwaarts was op 
weg naar gedifferentieerde integratie, waarbij een model voor meerlagige governance 
werd vastgesteld dat op zowel instellingen als procedures van toepassing is;

U. overwegende dat op het gebied van monetair beleid de bepalingen betreffende de ECB 
voorzien in een differentiatie in de institutionele structuur, waarbij de Raad van bestuur 
het belangrijkste besluitvormende orgaan is, samengesteld uit alleen lidstaten die de euro 
als munt hebben, en waarbij de Algemene Raad de niet-eurolanden verenigt, alsmede in 
de financiële structuur, waarbij de nationale centrale banken van alle lidstaten 
inschrijvers zijn op het kapitaal van de ECB (artikel 28.1 van de statuten van de ECB) 
maar waarbij alleen de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt 
hebben overgaan tot het storten van hun aandeel in het kapitaal van de ECB (artikel 48.1 
van de statuten van de ECB);

V. overwegende dat artikel 127, lid 6, VWEU de Raad machtigt om de ECB specifieke 
taken op te dragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen en andere financiële instellingen, met uitzondering van 
verzekeringsondernemingen, en als rechtsgrondslag van een verordening tot oprichting 
van het GTM voor de eurozone is gehanteerd, en voorziet in vrijwillige deelname van 
lidstaten buiten de eurozone door een nauwe samenwerking met de ECB tot stand te 
brengen;

W. overwegende dat op grond van artikel 139 VWEU lidstaten die vallen onder een 
derogatie worden vrijgesteld van de toepassing van specifieke verdragsbepalingen en van 
hiermee samenhangende stemrechten;

X. overwegende dat de artikelen 136 en 138 VWEU voorzien in een specifieke manier om 
maatregelen vast te stellen voor de lidstaten die de euro als munt hebben, waarbij alleen 
leden van de Raad die deze lidstaten vertegenwoordigen stemrecht hebben, evenals -
indien noodzakelijk voor de procedure- het gehele Europees Parlement;

Y. overwegende dat artikel 136 VWEU kan worden beschouwd als een specifieke vorm van 
nauwere samenwerking tussen de lidstaten die de euro als munt hebben, wanneer de 
machtiging op grond van de Verdragen wordt verleend en de procedure overeenkomstig 
de Verdragen reeds is toegepast in combinatie met artikel 121.6 voor de vaststelling van 
regelgeving;

Z. overwegende dat op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte, 
artikel 184 VWEU voorziet in aanvullende programma's bij het 
meerjarenkaderprogramma, waaraan alleen wordt deelgenomen door een groep lidstaten, 
die zorgdraagt voor de financiering daarvan, onder voorbehoud van een eventuele 
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deelneming van de Unie, maar die worden vastgesteld overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure waaraan de gehele Raad en het gehele Europees Parlement 
deelnemen, onder voorbehoud van de toestemming van de lidstaten die betrokken zijn bij 
deze aanvullende programma's;

AA. overwegende dat overeenkomstig artikel 21 van Verordening nr. 966/2012 van de Raad 
het beginsel van de universaliteit van de begroting niet kan voorkomen dat een groep 
lidstaten een financiële bijdrage bestemt voor de EU-begroting of specifieke ontvangsten 
voor een specifieke uitgave, zoals bijvoorbeeld reeds gebeurt in het geval van de 
hogefluxreactor op grond van Besluit 2012/709/Euratom;

AB. overwegende dat de Eurogroep bij artikel 137 VWEU en Protocol 14 tot informeel 
orgaan is benoemd;

AC. overwegende dat voor een echte EMU een versterking van de bevoegdheden, financiële 
middelen en democratisch verantwoordingsplicht is vereist, en dat voor de oprichting 
ervan een tweeledige aanpak moet worden gevolgd, gebaseerd op: ten eerste, de 
onmiddellijke volledige benutting van het potentieel van de bestaande Verdragen en, ten 
tweede, een in een overeenkomst vast te stellen verdragswijziging;

AD. overwegende dat een doeltreffend en democratisch bestuur van de EMU gebaseerd moet 
zijn op het institutioneel en juridisch kader van de Unie;

AE. overwegende dat de democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht moeten worden 
gewaarborgd op het niveau waarop beslissingen worden genomen;

AF. overwegende dat de EMU is opgericht door de Unie, wier burgers rechtstreeks op het 
niveau van de Unie worden vertegenwoordigd door het Europees Parlement;

A. BEGINSELEN

1. spreekt nogmaals zijn overtuiging uit dat voor een echte EMU een versterking van de 
bevoegdheden van de Unie is vereist, met name op het gebied van economisch beleid, 
alsmede een uitbreiding van haar eigen middelen en begrotingscapaciteit, evenals van de 
rol en de democratische verantwoordingsplicht van de Commissie en de prerogatieven 
van het Parlement,

2. is van mening dat een betere en duidelijkere verdeling van bevoegdheden en middelen 
tussen de EU en de lidstaten samen kan en moet gaan met een sterkere parlementaire 
betrokkenheid en verantwoordingsplicht met betrekking tot nationale bevoegdheden;

3. herhaalt dat het bestuur van een echte EMU, teneinde doeltreffend en democratisch te 
zijn, moet worden opgenomen in het institutionele kader van de Unie;

4. beschouwt differentiatie als een fundamenteel middel om verdergaande integratie te 
bevorderen en de integriteit van de EU te waarborgen, alsmede om een echte EMU 
binnen de Unie te verwezenlijken;

5. benadrukt dat via de bestaande gedifferentieerde integratieprocedures in het kader van de 
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Verdragen een eerste stap kan worden gezet op weg naar de oprichting van een echte 
EMU die volledig in overeenstemming is met de vereisten van een sterkere 
democratische verantwoordingsplicht, meer financiële middelen en betere 
besluitvormingscapaciteiten;

6. benadrukt dat de voor de voltooiing van een echte EMU en de oprichting van een Unie 
van burgers en staten noodzakelijke verdragswijzigingen moeten voortbouwen op de 
bestaande instrumenten, procedures, praktijken en filosofie van gedifferentieerde 
integratie, en dat de doeltreffendheid en samenhang ervan tevens moeten worden 
verbeterd;

7. benadrukt dat differentiatie open moet staan voor alle lidstaten en tot doel moet hebben 
uiteindelijk alle lidstaten te betrekken, aangezien dit strookt met de aard van een middel 
om integratie te bevorderen, de eenheid van de EU te waarborgen en de substantiële 
eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel te garanderen;

B. PROCEDURES

8. is van mening dat differentiatie, bij voorkeur en indien mogelijk, moet plaatsvinden 
binnen een rechtshandeling die gericht is tot alle lidstaten door middel van derogaties en 
vrijwaringsclausules, in plaats van via de uitsluiting van sommige lidstaten van de 
territoriale draagwijdte van een rechtshandeling;

9. is van mening dat de coördinatie van economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid 
behoort tot de categorie van gedeelde bevoegdheden, die overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
VWEU alle gebieden betreffen die niet zijn opgenomen in de uitputtende lijsten van 
exclusieve of ondersteunende bevoegdheden;

10. is van mening dat de specifieke aard van in het kader van artikel 136 VWEU vastgestelde 
maatregelen derhalve niet alleen samenhangt met het feit dat die maatregelen specifiek 
zijn voor de lidstaten die de euro als munt hebben, maar ook betekent dat zij een sterkere 
bindende werking kunnen hebben;

11. benadrukt dat wanneer lidstaten volledig van een rechtshandeling op het gebied van de 
niet-exclusieve bevoegdheden van de Unie willen worden uitgesloten, er geen 
internationale verdragen moeten worden gesloten maar nauwere samenwerking tot stand 
moet worden gebracht overeenkomstig de relevante verdragsbepaling;

12. is van mening dat artikel 352 VWEU, op grond waarvan de Raad passende bepalingen 
kan vaststellen om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken zonder 
dat de Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, gebruikt kan worden in 
combinatie met artikel 20 VEU, zodat de flexibiliteitsclausule kan worden geactiveerd 
als in de Raad geen unanieme consensus kan worden bereikt via het mechanisme voor 
nauwere samenwerking;

13. is van mening dat uit de uitvoering van nauwere samenwerking voortvloeiende uitgaven 
moeten worden opgenomen in de EU-begroting als andere inkomsten of als een specifiek 
eigen middel, teneinde te voldoen aan de beginselen van het EU-begrotingsrecht en om 
de centrale positie van het Europees Parlement als begrotingsautoriteit te waarborgen;
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14. verzoekt om een stelselmatige toepassing van artikel 333, lid 2, VWEU bij de 
totstandbrenging van een nauwere samenwerking op een gebied waarop een niet-
exclusieve bevoegdheid van de Unie van toepassing is, dat verwijst naar een bijzondere 
wetgevingsprocedure, en verzoekt de Raad met eenparigheid van stemmen van de 
deelnemende leden een besluit vast te stellen waarin wordt bepaald dat hij in het kader 
van de nauwere samenwerking volgens de gewone wetgevingsprocedure zal handelen;

15. verzoekt, voor zover mogelijk, om een stelselmatige toepassing van de 
overbruggingsclausule van artikel 48, lid 7, VEU in andere procedures dan de procedures 
voor nauwere samenwerking, teneinde de democratische legitimiteit en de 
doeltreffendheid van het bestuur van de EMU te versterken;

16. is van mening dat wanneer de overbruggingsclausule niet kan worden toegepast, zoals bij 
de vaststelling van de richtsnoeren voor economisch beleid en werkgelegenheid of de 
jaarlijkse groeianalyse, de mogelijkheid om interinstitutionele verdragen met een bindend 
karakter te sluiten volledig moet worden benut;

17. herhaalt dat artikel 48 VEU ook tot doel heeft de democratische legitimiteit van 
verdragswijzigingen te waarborgen, door de betrokkenheid van het Europees Parlement 
en de nationale parlementen bij de wijzigingsprocedure verplicht te stellen;

18. is het niet eens met de 'contractualisering' van de betrekkingen tussen de Unie en de 
lidstaten en wijst er opnieuw op dat het gebrek aan bevoegdheden van de Unie kan 
worden ondervangen door het toepassen van de passende procedures of, bij gebrek aan 
een passende rechtsgrondslag, door het wijzigen van de Verdragen;

C. DEMOCRATIE EN INSTELLINGEN

19. benadrukt opnieuw dat de EMU is opgericht door de Unie en dat de werking ervan 
gegrond moet zijn op representatieve democratie;

20. benadrukt dat het Europees Parlement de enige instelling is waarin burgers rechtstreeks 
op het niveau van de Unie worden vertegenwoordigd en tevens het parlementaire orgaan 
van de EMU is, en dat voldoende betrokkenheid van het Parlement van essentieel belang 
is om de democratische legitimiteit en werking van de EMU te kunnen waarborgen;

21. is van mening dat een formele differentiatie van parlementaire deelnamerechten in 
verband met de afkomst van leden van het Europees Parlement neerkomt op 
discriminatie op grond van nationaliteit, dat het verbod erop een grondbeginsel is van de 
Europese Unie en dat het een schending vormt van het beginsel van gelijkheid voor 
burgers van de Unie zoals vastgelegd in artikel 9 VEU;

22. is van mening dat in het geval van overeenkomstig artikel 136 VWEU vastgestelde 
maatregelen, of in het geval van de totstandbrenging van een nauwere samenwerking, de 
asymmetrie die voortkomt uit de betrokkenheid van, enerzijds, de vertegenwoordigers 
van de lidstaten die de euro als munt hebben in de Raad (of van de vertegenwoordigers 
van de deelnemende landen) en, anderzijds, het Europees Parlement en de Commissie die 
alle burgers van de Unie vertegenwoordigen en het algemeen belang ervan bevorderen, 
volledig samenhangend is met de differentiatiebeginselen en de legitimiteit van die 
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maatregelen niet beperkt maar juist vergroot;

23. benadrukt dat het Reglement van het Europees Parlement voldoende speelruimte biedt 
om specifieke vormen van differentiatie te organiseren op basis van politieke 
overeenstemming binnen en tussen de politieke fracties, teneinde te voorzien in een
behoorlijk toezicht op de EMU;

24. acht het van belang de samenwerking met nationale parlementen te vergroten op basis 
van artikel 9 van het aan de Verdragen gehechte Protocol nr. 1, en is ingenomen met de 
overeenkomst inzake de instelling van een interparlementaire conferentie om begrotings-
en economisch beleid te bespreken;

25. herhaalt dat de democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht van de EMU niet 
kunnen worden gewaarborgd door interparlementaire samenwerking en dus bij voorkeur 
moeten worden gewaarborgd op het niveau waarop beslissingen worden genomen en 
uitgevoerd, oftewel op het niveau van de EU en de EMU door het Europees Parlement en 
op het niveau van de lidstaten door de nationale parlementen;

26. benadrukt dat de Eurotop en de Eurogroep informele discussieorganen zijn en geen 
instellingen voor besluitvorming in het bestuur van de economische en monetaire unie;

27. benadrukt de centrale rol van de Commissie in het bestuur van de EMU, hetgeen 
eveneens wordt bevestigd in het begrotingspact en de ESM-verdragen;

D. GEDIFFERENTIEERDE INTEGRATIE BINNEN DE BESTAANDE 
VERDRAGEN: NAAR EEN ECHTE EMU

28. is ingenomen met de instelling van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) 
als een rechtshandeling die verplicht is voor de lidstaten die de euro als munt hebben en 
die tegelijkertijd openstaat voor vrijwillige deelname van alle EU-lidstaten binnen de 
communautaire methode;

29. beschouwt de bepaling van de GTM-verordening waarin de goedkeuring van het 
Europees Parlement wordt vereist voor de benoeming van de voorzitter en de 
vicevoorzitter van de raad van toezicht als een belangrijk precedent voor een versterkte 
rol van het EP in een EMU-bestuur op basis van differentiatie;

30. wijst er opnieuw op dat in artikel 14 VEU de uitoefening van politieke controle aan het 
Europees Parlement wordt toegewezen, en is van mening dat deze politieke 
controlefunctie niet beperkt is tot de instelling van tijdelijke enquêtecommissies 
overeenkomstig artikel 226 VWEU met betrekking tot activiteiten van het GTM, maar 
ook onderzoeksrechten omvat die doorgaans worden toegekend aan parlementen om de 
uitvoerende macht te controleren, met inbegrip van de instelling van een onafhankelijk 
onderzoek naar enig handelen of nalaten van de ECB dat heeft geleid of had kunnen 
leiden tot een significant voorval met betrekking tot financiële stabiliteit, vertrouwen of 
faillissement van een kredietinstelling, en verzoekt om toegang tot elk document 
daaromtrent;

31. is van mening dat het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een 
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gemeenschappelijk depositogarantiemechanisme kunnen worden ingesteld op grond van 
de bestaande Verdragen op basis van artikel 114 VWEU en dat hiervoor hetzelfde model 
moet worden gevolgd als voor het GTM, d.w.z. verplicht zijn voor lidstaten die de euro 
als munt hebben en openstaan voor vrijwillige deelname van de overige lidstaten;

32. is van mening dat een rechtshandeling die van toepassing is op alle lidstaten maar tevens 
voorziet in een derogatie voor lidstaten die voor een opt-in kunnen kiezen, gebaseerd kan 
zijn op artikel 114 VWEU, aangezien alle soorten hinderpalen die het gevolg van 
verschillen tussen lidstaten zijn, worden beperkt door de onderlinge aanpassing van 
bepalingen van een groep lidstaten;

33. is van mening dat de Commissie de nodige uitvoerende bevoegdheden heeft om besluiten 
uit te voeren met betrekking tot de afwikkeling van banken die zijn gevestigd in aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme deelnemende lidstaten, op voorwaarde dat 
deze uitvoerende bevoegdheden duidelijk en uitdrukkelijk zijn omschreven in een 
rechtshandeling op grond waarvan bevoegdheden worden verleend en dat de uitoefening 
ervan wordt gecontroleerd door het Parlement en de Raad;

34. is van mening dat bovengenoemde taak, waarvan aanvankelijk een groep lidstaten de 
begunstigde is, kan worden toegewezen aan de Commissie als een instelling van de 
gehele EU, aangezien een dergelijke toewijzing onder een bevoegdheid van de Unie valt 
en een tijdelijke beperkte geografische draagwijdte geen beperking inhoudt van een 
bepaalde bevoegdheid van de Unie;

35. is van mening dat het Europees Stabiliteitsmechanisme, zijnde een mechanisme voor de 
lidstaten die de euro als munt hebben, als financieel vangnet kan fungeren voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingmechanisme, dat op meer lidstaten van toepassing kan 
zijn dan het ESM;

36. verzoekt om de sluiting van een interinstitutionele overeenkomst tussen het Europees 
Parlement en de ECB, gebaseerd op volledige eerbiediging van de door de 
onafhankelijkheid van de ECB vastgestelde beperkingen overeenkomstig artikel 130 
VWEU, en om een formele regeling tussen het Europees Parlement en het ESM teneinde 
de volledige democratische verantwoordingsplicht van de activiteiten van het ESM te 
waarborgen, met inbegrip van de activiteiten van de Trojka;

37. wijst erop dat macro-economische kwesties van de EMU en kwesties inzake de 
financiële markt betreffende de gehele interne markt nauw met elkaar zijn verweven, en 
dat bij eventuele differentiaties binnen het Europees Parlement met betrekking tot EMU-
vraagstukken een scheiding van beide kwesties moet worden voorkomen;

38. is van mening dat de coördinatie vooraf van belangrijke economische hervormingen die 
via een verordening worden vastgesteld overeenkomstig artikel 121, lid 6, VWEU, 
volledig moet worden opgenomen in het kader van het Europees semester alsmede 
toegepast op alle lidstaten die de euro als munt hebben, en moet openstaan voor de 
vrijwillige deelname van niet-eurolanden;

39. herhaalt zijn verzoek om indiening van een wetgevingsvoorstel voor de totstandbrenging 
van een instrument voor concurrentievermogen en convergentie overeenkomstig artikel 
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121, lid 6, VWEU, als een op stimuli gebaseerd mechanisme van intensievere 
economische beleidscoördinatie voor alle lidstaten die de euro als munt hebben dat 
openstaat voor de vrijwillige deelname van niet-eurolanden;

40. beschouwt dit instrument als de kiem voor een begrotingscapaciteit van de EMU, en 
benadrukt dat de financiële middelen van het CCI een integraal onderdeel moeten 
uitmaken van de EU-begroting, maar wel buiten de maxima van het MFK blijven, om te 
waarborgen dat de EU-Verdragen en het EU-recht worden geëerbiedigd en dat het 
Europees Parlement hierbij als begrotingsautoriteit volledig betrokken is, door o.a. toe te 
staan dat de relevante begrotingskredieten per geval worden goedgekeurd;

41. verzoekt om de vaststelling van een meerlagige begroting door hierin een nieuw eigen 
middel op te nemen dat wordt gefinancierd door bijdragen van aan het CCI deelnemende 
lidstaten op grond van een gewijzigd eigenmiddelenbesluit en door de toewijzing van de 
inkomsten van dit nieuwe eigen middel aan de CCI-uitgaven, en verzoekt om een 
wijziging van de eigenmiddelenbesluiten of, indien dit niet mogelijk is, om het gebruik 
van de inkomsten uit de belasting op financiële transacties als andere inkomstenbron, 
teneinde dergelijke rechtstreekse bijdragen te compenseren;

42. verzoekt om de invoering van een de facto medebeslissing binnen het Europees semester 
middels een interinstitutionele overeenkomst, als noodzakelijke stap om de vereiste 
democratische legitimiteit voor een versterkte economische beleidscoördinatie door 
middel van het CCI te waarborgen;

43. herhaalt dat de sociale dimensie van de EMU moet worden versterkt middels de opbouw 
van een sociale pijler, en stelt opnieuw dat het beleid van de Unie ook werkgelegenheids-
en sociaal beleid omvat;

44. is van mening dat de uitbreiding tot sociale scores van het scorebord van de procedure 
inzake macro-economische onevenwichtigheden, betrekking moet hebben op alle EU-
lidstaten;

45. is van mening dat sociale maatstaven waarin het CCI voorziet, alsmede automatische 
stabilisatoren, betrekking moeten hebben op alle lidstaten die aan deze instrumenten 
deelnemen;

46. onderstreept dat de overeenkomstsluitende partijen bij het begrotingspact hun toezegging 
om het begrotingspact op te nemen in het rechtskader van de Europese Unie binnen 
uiterlijk vijf jaar moeten nakomen;

47. herhaalt het verzoek om de geleidelijke doorrol voor buitensporige schulden naar een 
schuldaflossingsfonds voor de eurozone, op basis van het model van de Duitse Raad van 
economische deskundigen; is van mening dat artikel 352 VWEU een rechtsgrondslag 
biedt voor de oprichting van een dergelijk fonds voor de lidstaten die de euro als munt 
hebben, eventueel in combinatie met nauwere samenwerking tussen deze lidstaten; 

48. beschouwt de harmonisatie van de grondslagen van directe belastingen overeenkomstig 
artikel 115 VWEU en indirecte belastingen overeenkomstig artikel 113 VWEU als een 
belangrijke stap op weg naar de oprichting van een echte economische unie, waarmee 
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een nauwere samenwerking tot stand kan worden gebracht indien de vereiste 
eenparigheid van stemmen in de Raad niet kan worden bereikt;

E. GEDIFFERENTIEERDE INTEGRATIE EN VERDRAGSWIJZIGINGEN

49. is van mening dat in een toekomstige verdragswijziging moet worden bevestigd dat 
gedifferentieerde integratie een beginsel en een middel van eenheid van de Unie is;

50. is van mening dat via een toekomstige verdragswijziging een nieuw niveau van 
geassocieerd lidmaatschap kan worden ingevoerd, inclusief een gedeeltelijke opname in 
specifieke beleidsterreinen van de Unie als middel om het Europees nabuurschapsbeleid 
te versterken;

51. beschouwt de Eurotop als een informele configuratie van de Europese Raad;

52. beschouwt de Eurogroep als een informele configuratie van de Raad Economische en 
Financiële Zaken;

53. verzoekt dat het huidige met economische en financiële zaken belaste Commissielid de 
functie van minister van Financiën en permanente vicevoorzitter van de Commissie op 
zich neemt;

54. verzoekt om de invoering van een stemming inzake verlies van vertrouwen in een 
individueel lid van de Commissie, op grond waarvan het Europees Parlement de 
voorzitter van de Commissie kan verplichten het ontslag van dat lid aan te vragen;

55. verzoekt om de voor een motie van afkeuring ten aanzien van de voorzitter van de 
Commissie overeenkomstig artikel 234 VWEU vereiste meerderheid te beperken tot een 
meerderheid van de leden van het Europees Parlement, en pleit ervoor dat de gelijktijdige 
verplichting om een nieuwe voorzitter te kiezen een voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van de afkeuring;

56. verzoekt om een omzetting -met beperkte uitzonderingen- van de stemmingsprocedures 
in de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist in stemmingsprocedures 
waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, alsmede om een omzetting van de 
bestaande bijzondere wetgevingsprocedures in gewone wetgevingsprocedures;

57. verzoekt om de invoering van een rechtsgrondslag om EU-agentschappen op te richten 
die specifieke uitvoerende functies kunnen uitvoeren, die hen overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedures door het Europees Parlement en de Raad worden opgelegd;

58. is van mening dat EU-agentschappen het recht moeten hebben gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wanneer een wetgevingsbesluit hierin voorziet (d.m.v. wijziging van 
artikel 290 VWEU) alsmede de mogelijkheid hen uitvoeringsbevoegdheden te verlenen 
(d.m.v. wijziging van artikel 291 VWEU);

59. verzoekt dat de sociale clausule in artikel 9 VWEU volgens het model van de 
milieuclausule in artikel 11 VWEU wordt opgewaardeerd;

60. beschouwt de stemming met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in het 
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begrotingspact als een louter politieke verklaring zonder enige juridisch bindende 
gevolgen voor de lidstaten, en verzoekt in plaats daarvan om de opname van deze 
stemregel in de Verdragen en om de wijziging van de artikelen 121, 126 en 148 VWEU, 
op dusdanige wijze dat de door de Commissie ingediende voorstellen of aanbevelingen 
van kracht kunnen worden als het Parlement of de Raad geen bezwaar hebben gemaakt 
binnen een bepaalde vooraf vastgestelde periode, teneinde volledige rechtszekerheid te 
kunnen waarborgen;

61. pleit voor de invoering van de gewone wetgevingsprocedure voor de vaststelling van de 
globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie 
overeenkomstig artikel 121, lid 2, VWEU en van de richtsnoeren inzake 
werkgelegenheid overeenkomstig artikel 148, lid 2, VWEU;

62. bepleit, hoewel erkend wordt dat snelle besluitvorming noodzakelijk is voor de 
multilaterale toezichtprocedure, de opname van het recht van het Parlement om -vóór 
goedkeuring door de Commissie- wijzigingen voor te stellen op een Commissievoorstel 
voor een aanbeveling, in de besluitvormingsprocedures overeenkomstig artikel 121, lid 4, 
VWEU, en artikel 148, lid 4, VWEU; bepleit dat het voorstel kan worden verworpen 
door een gekwalificeerde meerderheid van de Raad indien de Commissie een negatief 
advies uitbrengt; is van mening dat de gewijzigde versie van de aanbeveling anders als 
door de Commissie goedgekeurd moet worden beschouwd;

63. verzoekt om het Parlement te betrekken bij de toezichtprocedure op de begroting 
overeenkomstig artikel 126 VWEU en dat het Parlement het recht heeft een 
Commissievoorstel voor een aanbeveling te wijzigen, dat kan worden verworpen door 
een gekwalificeerde meerderheid van de Raad indien de Commissie een negatief advies 
uitbrengt;

64. verzoekt om de opheffing van de beperkingen op de jurisdictie van het Europees Hof van 
Justitie zoals bepaald in artikel 126, lid 10, VWEU;

65. verzoekt om de wijziging van artikel 136 VWEU teneinde de reikwijdte ervan uit te 
breiden tot vrijwillige deelname van niet-eurolidstaten, door te voorzien in volledig 
stemrecht overeenkomstig de procedure voor nauwere samenwerking, en verzoekt om de 
opheffing van de beperkingen overeenkomstig artikel 136 VWEU en om de 
opwaardering van dit artikel tot een algemene clausule voor de goedkeuring van 
rechtshandelingen betreffende de coördinatie en vaststelling van juridisch bindende 
minimumnormen met betrekking tot economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid;

66. verzoekt om een verdragswijziging om een rechtsgrondslag in het hoofdstuk inzake 
economisch beleid te creëren, zodat er een Europees schuldenagentschap voor de emissie 
van obligaties kan worden opgericht, die verplicht is voor de lidstaten die de euro als 
munt hebben en openstaat voor niet-eurolidstaten; is van mening dat de oprichting van 
een dergelijk agentschap mogelijk is naast de voltooiing van een volledige 
begrotingsunie;

67. verzoekt om het Parlement te betrekken bij de benoemingsprocedure van de voorzitter, 
vicevoorzitter en andere leden van de directie van de ECB in artikel 283 VWEU, door 
zijn goedkeuring van de aanbevelingen van de Raad verplicht te stellen;
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68. verzoekt om de invoering van een bijzondere wetgevingsprocedure waarvoor viervijfde 
van de stemmen in de Raad en een meerderheid van de leden van het Parlement is vereist 
overeenkomstig artikel 312 VWEU, voor de vaststelling van de verordening tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader;

69. verzoekt om de invoering van een bijzondere wetgevingsprocedure waarvoor viervijfde 
van de stemmen in de Raad en een meerderheid van de leden van het Parlement is vereist 
overeenkomstig artikel 311, lid 3, VWEU, voor de vaststelling van het 
eigenmiddelenbesluit;

70. is van mening dat in de toekomstige overeenkomst de vaststelling van een 
rechtsgrondslag moet worden overwogen die de Unie de bevoegdheid verleent haar eigen 
belastingen te heffen als een echt eigen middel ten voordele van de EU-begroting;

71. overweegt de opname van de mogelijkheid voor de Unie om een tekort in de begroting te 
ramen, dat een in de Verdragen gespecificeerde referentiewaarde niet overschrijdt;

72. verzoekt om de vaststelling van een meerlagige begroting in de Verdragen door te 
voorzien in een meerjarig financieel kader en een systeem van eigen middelen voor de 
lidstaten die de euro als munt hebben en voor alle lidstaten die aan deze verruimde 
begroting willen deelnemen;

73. is van mening dat de financiële middelen van EU-agentschappen een integraal onderdeel 
van de begroting van de Unie moeten uitmaken;

74. pleit ervoor dat de toestemming van het Europees Parlement voor wijzigingen van de 
Verdragen met een meerderheid van tweederde van de leden verplicht wordt gesteld;

75. is van mening dat toekomstige wijzigingen van de Verdragen in de gehele Unie van 
kracht moeten worden na ratificatie ervan door viervijfde van de lidstaten die een 
meerderheid van de bevolking van de Unie vertegenwoordigen, in overeenstemming met 
hun respectieve grondwettelijke bepalingen;

76. pleit ervoor om de overbruggingsclausule in artikel 48, lid 7, VEU uit te breiden tot de 
Verdragen als geheel;

77. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


