
PR\860361NL.doc PE460.836v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis

2010/2242(INI)

17.3.2011

ONTWERPVERSLAG
over de financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor te nemen 
maatregelen en initiatieven (eindverslag)
(2010/2242(INI))

Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis

Rapporteur: Pervenche Berès



PE460.836v01-00 2/18 PR\860361NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................15



PR\860361NL.doc 3/18 PE460.836v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor te nemen 
maatregelen en initiatieven (eindverslag)
(2010/2242(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit dat het overeenkomstig artikel 184 van zijn Reglement op 7 oktober 
2009 heeft genomen met betrekking tot de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling 
en de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale 
crisis1,

– gezien zijn besluit van 16 juni 2010 tot verlenging van het mandaat van de CRIS-
commissie tot 31 juli 2011,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische 
en sociale crisis: aanbevelingen met betrekking tot de maatregelen en initiatieven die 
moeten worden genomen (tussentijds verslag)2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 maart 2011 over innoverende financiering op 
mondiaal en Europees niveau3,

– gezien de lopende wetgevingsagenda van de Europese Unie, inzonderheid met betrekking 
tot Verdragswijzigingen, economische governance, de Single Market Act en 
energiebeleid,

– onder verwijzing naar zijn conclusies naar aanleiding van de voorstellen van de 
Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame 
Europese Unie na 2013 (SURE) inzake het nieuwe meerjarig financieel kader,

– gelet op de bijdragen van de volgende nationale parlementaire instanties: de Oostenrijkse 
Bondsraad, de Belgische Senaat en Kamer van Afgevaardigden, de Nationale Vergadering 
van Bulgarije, de Senaat van de Tsjechische Republiek, het Deense Folketing, de Finse 
Eduskunta, de Duitse Bondsdag, het Griekse Vouli Ton Ellinon, de Nationale Vergadering 
van Hongarije, de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, de Letse Saeima, de Litouwse 
Seimas, het parlement van de Republiek Portugal, de Nationale Assemblee van de 
Republiek Slovenië, de Zweedse Riksdagen en het Hogerhuis en het Lagerhuis van het 
Verenigd Koninkrijk,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis 
(A7-0000/2011),

A overwegende dat de sociale kosten van de crisis hoog uitvallen, in de zin van een met 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0025.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0376.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2011)0080.
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1,8% inzakkende werkgelegenheid in de EU, die tot gevolg heeft dat 9,6% van de 
beroepsbevolking (in totaal 23 miljoen mensen) werkloos is, dat de jeugdwerkloosheid 
oploopt tot 21%, dat de vooruitzichten voor een opleving van de werkgelegenheid onzeker 
zijn en dat 17% van de EU-burgers in armoede dreigen te vervallen,

B. overwegende dat de veranderingen die zich aan de zuidelijke oevers van de Middellandse 
Zee voltrekken, kunnen worden gezien als een gevolg van de onderlinge verwevenheid 
van economieën, en dat zij eens te meer helpen herinneren aan de waarde van de 
democratie,

C. overwegende dat de financiële markthervormingen drie jaar na de ineenstorting van 
Lehman Brothers nog steeds niet beantwoorden aan hun doel, namelijk het financieren 
van investeringsbehoeften op lange termijn en het creëren van werkgelegenheid, en dat de 
hervorming van de economische governance nog altijd geen afdoende oplossing biedt 
voor de onevenwichtigheden op mondiaal en EU-niveau,

D. overwegende dat de productiegroei in termen van gemiddelde bbp-jaarcijfers tegen 2013 
naar verwachting met circa 4,8% zal teruglopen en dat hij in het komende decennium fors 
lager zal uitvallen dan in de afgelopen 20 jaar,

E. overwegende dat de crisis wijst op een gebrek aan geloof, vertrouwen en visie binnen de 
EU,

F. overwegende dat het er in zijn resolutie van 20 oktober 2010 duidelijk op heeft gewezen 
dat er nu vooral behoefte is aan duidelijke  strategieën, een gezamenlijk overeengekomen 
en gefinancierd langetermijnbeleid dat voor de 27 lidstaten meerwaarde oplevert, en 
beleidskeuzes die door politici voor en met de burgers worden genomen,

I. Europese overheidsschuld en eurocrisis, waaronder begrepen de gemeenschappelijke 
uitgifte van overheids- en euro-obligaties

1. wijst er eens te meer op dat hier sprake is van drie in elkaar grijpende problemen, in die 
zin dat de financiële crisis de overheidstekorten de hoogte in heeft gejaagd, waardoor er 
spanningen zijn ontstaan op de staatsobligatiemarkten;

2. onderstreept dat de neerwaartse bijstelling van de kredietbeoordeling van Grieks, Iers, 
Portugees en Spaans overheidspapier door ratingbureaus heeft geleid tot een forse 
toename van speculatief en risicomijdend gedrag onder beleggers, en dat een en ander tot 
gevolg heeft gehad dat marktfinanciering tegen redelijke tarieven voor Griekenland en 
Ierland onmogelijk is geworden, hetgeen op zijn beurt heeft geresulteerd in financiële 
ondersteuning via de programma's van de EU en het IMF;

3. merkt op dat de bilaterale of multilaterale initiatieven van sommige lidstaten een 
bedreiging vormen voor de economische integratie, en staat positief tegenover de 
invoering van het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie; 

4. onderstreept dat de overheidsschuldencrisis duidelijk heeft gemaakt welke risico's er aan 
de interne Europese onevenwichtigheden zijn verbonden; wijst erop dat de EU hierbij als 
één geheel moet optreden, dat zij een gemeenschappelijk Europees begrotingsbeleid met 
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een toereikende EU-begroting moet ontwikkelen en adequate voorzieningen voor 
crisisbeheersing en economische en fiscale convergentie moet treffen; 

5. onderkent de inspanningen die door de lidstaten met hoge staatsschulden worden geleverd 
om hun begroting te consolideren en structurele hervormingen door te voeren; 

6. dringt aan op een alomvattend, sociaal geïntegreerd en samenhangend pakket 
hervormingsmaatregelen om de fundamentele onderliggende oorzaken van de 
overheidsschuldencrisis te kunnen aanpakken, dat tevens voorziet in de instelling van een 
Europese schatkist ter versterking van de economische pijler van de EMU; dringt voorts 
aan op maatregelen om het heersende gebrek aan concurrentiekracht te overwinnen, waar 
nodig door middel van adequate structuurhervormingen en evenwichtige 
overheidsuitgaven; wijst erop dat de lidstaten terug moeten naar een situatie van duurzame 
overheidsfinanciën;

7. pleit voor de uitgifte van euro-obligaties, die bevorderlijk moeten zijn voor de 
marktintegratie, de vergroting van de liquiditeit en de vermindering van de 
financieringskosten; wijst erop dat euro-obligaties, in combinatie met gecoördineerde 
structuurhervormingen, bevorderlijk zouden kunnen zijn voor de naleving van het 
stabiliteits- en groeipact (SGP), en dat zij de kapitaalmarkten stabieler zouden kunnen 
maken en het concept van de euro als mondiale 'veilige haven' meer inhoud zouden 
kunnen geven; herinnert eraan dat de gemeenschappelijke uitgifte van euro-obligaties een 
verdere stap in de richting van een gemeenschappelijk economisch en begrotingsbeleid 
vereist en op een zodanige wijze moet worden georganiseerd dat zij voordelig uitpakt voor 
alle deelnemende lidstaten en voor de eurozone als geheel;

8. stelt daarom voor om bij de uitgifte van euro-obligaties een schuldquotelimiet van 60% 
van het bbp te hanteren voor bij wijze van bevoorrechte staatsschuld onder gezamenlijke 
en hoofdelijke aansprakelijkheid uit te geven schuldpapier en om daaraan stimulansen te 
verbinden om de staatsschuld tot dit niveau te verminderen; suggereert dat de 
overkoepelende doelstelling van euro-obligaties erin moet bestaan de staatsschuld terug te 
dringen en perverse prikkels tegen te gaan; 

9. merkt op dat er een politiek akkoord is bereikt over de herziening van artikel 125 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), waardoor de als tijdelijk 
bedoelde EFSF tegen 2013 zal worden omgevormd tot een permanent Europees 
stabiliteitsmechanisme (ESM); dringt erop aan dat het Verdrag in die zin wordt aangepast, 
zodat het ESM in een later stadium kan worden omgezet in een Europees 
schuldenagentschap;

II. Mondiale onevenwichtigheden en mondiale governance

10. wijst er eens te meer op dat de Verenigde Staten en China de twee voornaamste 
veroorzakers zijn van de mondiale onevenwichtigheden, en roept China ertoe op een 
actieve deelnemer te worden in het mondiale economische governancebestel;

11. benadrukt dat het herstel van het mondiale evenwicht noopt tot een asymmetrische 
aanpak:  landen met grote externe overschotten (zoals China) moeten ook als 
groeimotoren gaan fungeren en de interne vraag stimuleren, terwijl landen met grote 
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tekorten (zoals de VS) de binnenlandse besparingen moeten opvoeren en over de hele lijn 
structuurhervormingen moeten doorvoeren;

12. steunt de G20 in zijn streven de grondstofderivatenmarkten te reguleren; roept de 
Commissie ertoe op prijsvolatiliteit op de markten voor landbouwproducten tegen te gaan 
en excessieve speculatie te bestrijden; 

13. wijst opnieuw op het belang van grondstoffen voor de Europese Unie, alsook van  
voedselzekerheid en voedselprijzenstabiliteit voor de ontwikkelingslanden, en op de  
inflatiedruk die hierdoor wereldwijd ontstaat;

14. dringt aan op een betere regulering van kredietverzuimswaps; 

15. constateert dat er de laatste tijd zeer omvangrijke bedragen aan particuliere investeringen 
naar opkomende economieën gaan, en dat het inkomend kapitaal in deze landen in 2011 
naar verwachting zal uitkomen op nagenoeg 1 biljoen USD; wijst nadrukkelijk op de 
noodzaak de vorming van speculatieve zeepbellen te voorkomen door beheersing van en 
toezicht op de mondiale kapitaalstromen, waarbij macro-economische doelstellingen 
zwaarder gaan wegen dan de financiële stabiliteit; 

16. constateert dat er sprake is van een herconcentratie van de financiële marktdeelnemers, 
zoals wordt geïllustreerd door de fusie tussen de Deutsche Börse en de NYSE Euronext, 
en wijst er nadrukkelijk op dat de risico's die zijn verbonden aan de speculatieve 
marktbewegingen van de laatste tijd geen optimale voorwaarden voor 
langetermijnfinanciering creëren;

17. wijst erop dat de lopende rekening van de betalingsbalans in de EU in evenwicht is en niet 
debet is aan de mondiale onevenwichtigheden, maar ernstig in het gedrang zou komen bij 
een wanordelijke correctie van de bestaande onevenwichtigheden die zou optreden bij een 
waardevermindering van de Amerikaanse dollar; merkt op dat de EU haar beleid ten 
aanzien van handels- en valutamarktverstoringen nauw moet coördineren met dat van de 
VS teneinde een snelle depreciatie van de dollar te voorkomen;

18. benadrukt dat de EU, wil zij op het mondiale toneel een belangrijkere rol kunnen spelen, 
een aantal problemen moet aanpakken, zoals daar zijn: zwakke interne groei en 
achterblijvende werkgelegenheid; interne onevenwichtigheden die nog toenemen 
naarmate de interne markt en de EMU verder worden verdiept; het moeizame herstel van 
haar concurrentievermogen en de convergentieproblematiek; en een gebrek aan politiek 
gewicht op internationaal niveau;

19. merkt eens te meer op dat de EU "met één stem moet spreken"en wereldwijd moet werken 
aan de bevordering van democratie, mensenrechten, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, 
goed bestuur, duurzame ontwikkeling en eerlijke handel, een en ander conform haar 
interne agenda, en dat zij daarnaast ook de strijd moet aanbinden met corruptie, fiscale 
fraude en belastingparadijzen;

20. dringt eens te meer aan op een ingrijpende hervorming van de mondiale economische en 
financiële governance, teneinde transparantie en verantwoordingsplicht te bevorderen en 
de samenhang tussen het beleid van de internationale economische en financiële 
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instellingen te waarborgen; dringt aan op integratie van de instellingen van Bretton Woods 
in het VN-systeem, waar zij zouden moeten interageren met de WTO, de ILO en een nog 
op te richten mondiale milieuorganisatie;

21. pleit ervoor dat de G20, die goed is voor 85% van het mondiale bbp, wordt omgevormd 
tot een nieuwe economische veiligheidsraad; dringt voorts aan op een hervorming van en 
de beschikbaarstelling van meer financiële middelen voor het IMF, teneinde zijn rol bij 
het economisch en financieel toezicht op zijn leden te versterken met het oog op het 
creëren van een geloofwaardig vangnet voor de bestrijding van mondiale 
onevenwichtigheden;

22. dringt aan op het instellen van nieuwe financiële steunregelingen in de zin zoals hieronder 
aangegeven:

– een hervormd IMF zou als een mondiale kredietverstrekker in laatste instantie kunnen 
fungeren en zou voor individuele landen de noodzaak kunnen ondervangen om 
cumulatieve valutareserves aan te leggen indien het over ruimere mogelijkheden zou 
beschikken om kortetermijnliquiditeiten en stevigere financiële vangnetten te creëren; 

– millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's): de huidige crisis heeft duidelijk 
de noodzaak aangetoond om prikkels voor de financiële markten te creëren ter 
bevordering van langetermijninvesteringen en (duurzame) ontwikkeling; de financiële 
functie van de multilaterale ontwikkelingsbanken moet worden geactualiseerd en 
opgewaardeerd om te kunnen inhaken op de toegenomen financieringsbehoeften van 
ontwikkelingslanden; een flink deel van de ontvangsten uit de belasting op financiële 
transacties (BFT) moet worden gereserveerd voor de financiering van de MDG's;

III.Argumenten voor een nieuw monetair systeem

23. wijst er eens te meer op dat een valutaoorlog alle inspanningen ongedaan zou kunnen 
maken die de EU-burgers zich hebben getroost om de staatsschulden terug te dringen en 
structuurhervormingen door te voeren; herinnert eraan dat de regels van het multilaterale 
handelssysteem (WTO) zich niet uitstrekken tot de kapitaalstromen en dat er geen 
multilateraal monetair stelsel tegenoverstaat;

24. onderkent de wereldwijde bezorgdheid omtrent de werking van het internationaal 
monetair systeem en pleit ervoor dat er op dit punt zo snel mogelijk forse vooruitgang 
wordt geboekt; dringt daarom aan op de instelling van een nieuw internationaal monetair 
systeem (IMS) dat gericht moet zijn op de totstandbrenging van een stelselmatige en brede 
macro-economische samenwerking en een duurzame en evenwichtige mondiale groei; 

25. onderstreept dat het IMS zich onder andere zou moeten bezighouden met de volgende 
onderwerpen: 

– wisselkoersen: de eerste stap zou erin moeten bestaan beleid te ontwikkelen om de 
wisselkoersen geleidelijk te kunnen aanpassen aan de economische en 
maatschappelijke kerngegevens; 

– reservevaluta's: het internationale reservesysteem dient te worden aangepast om te 
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vermijden dat de aangelegde reserves leiden tot mondiale evenwichtsverstoringen; het 
bestaande, op de dollar gebaseerde internationale reservevalutastelsel zou geleidelijk 
kunnen worden vervangen door een multilateraal systeem (in de vorm van een 
valutamandje met o.a. de euro, bijzondere trekkingsrechten (BTR's) en een aantal 
belangrijke valuta's van opkomende markten zoals de Chinese yuan en de Braziliaanse 
real);

– kapitaalstromen: er zou een multilaterale regeling moeten worden getroffen om 
kapitaalbewegingen op lange termijn te begunstigen, gewone kapitaaluitstromen te 
faciliteren, te vermijden dat de versnippering van de effectenmarkten verstorende 
effecten teweegbrengt en te zorgen dat de staatsobligatiemarkten op een transparante, 
open en soepele manier functioneren;

26. dringt er voorts op aan dat op langere termijn wordt nagedacht over de mogelijkheid tot 
instelling van een mondiale reservevaluta in aansluiting op de verdere ontwikkeling en 
hervorming van het stelsel van BTR's en van het IMF; 

IV. Vergroting van het concurrentiepotentieel en de duurzaamheid van de EU en 
uitvoering van de EU 2020-strategie door bevordering van innovatie en 
langetermijninvesteringen in groei en werkgelegenheid

Concurrentievermogen, convergentie en de EU 2020-strategie

27. dringt erop aan dat bij de definitie van de thema's voor het Europees Semester volledig en 
consistent rekening wordt gehouden met de EU 2020-strategie en met alle binnen de EU 
bestaande onevenwichtigheden;

28. wijst er met nadruk op dat het welslagen van de EU 2020-strategie wordt bepaald door het 
draagvlak dat daarvoor bij de lidstaten, de nationale parlementen en de sociale partners 
kan worden gecreëerd; wijst eens te meer op het belang van een intensieve 
maatschappelijke dialoog en van collectieve onderhandelingen in het kader van de EU 
2020-strategie, alsmede van de bevordering van een echte Europese maatschappelijke 
dialoog over het macro-economisch beleid en de maatregelen die daar bijhoren; 

29. benadrukt dat budgettaire consolidatie vergezeld moet gaan van midden- en 
langetermijndoelstellingen zoals die welke zijn bepaald in het kader van de Europa 2020-
strategie, inzonderheid met betrekking tot de bestrijding van werkloosheid en armoede, en 
van investeringen in infrastructuur en kenniseconomie; merkt op dat de respectieve op
nationaal en EU-niveau getroffen maatregelen consistente ondersteuning moeten bieden 
voor deze strategie en dat begrotingsdiscipline op zich niet volstaat om alle problemen op 
te lossen;

30. wijst op de problemen die voortvloeien uit de crisis en zich manifesteren in een sterke 
terugval in economische activiteit, een daling van de groei, die is veroorzaakt door de fors 
oplopende structurele en langdurige werkloosheid, en in dalende overheids- en particuliere 
investeringsniveaus, alsook in scherpere concurrentie van de zijde van opkomende 
economieën; 

31. onderkent dat een uniforme standaardaanpak niet zal volstaan om de binnen de EU 
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bestaande onevenwichtigheden te boven te komen en dat – wil de coördinatie van het 
economisch beleid daadwerkelijk effect sorteren – er afdoende rekening moet worden 
gehouden met de uitgangssituatie in de respectieve EU-economieën;

32. dringt aan op meer compatibiliteit en complementariteit tussen de nationale begrotingen 
en de EU-begroting; is van mening dat het volgende meerjarig financieel kader zich moet 
toespitsen op de prioritaire terreinen van de EU 2020-strategie en ten doel moet hebben 
het niveau van de EU-uitgaven te verhogen, met name waar het gaat om de financiering 
van vlaggenschipinitiatieven op de terreinen waarop de EU samen met de lidstaten 
gedeelde bevoegdheden heeft en die een hoge Europese meerwaarde kunnen bieden; 

33. onderstreept dat zowel het landbouw- als het cohesiebeleid een belangrijke rol moeten 
spelen bij de ondersteuning van de EU 2020-strategie; is van mening dat de EU 2020-
strategie zich in de praktijk ook moet uitstrekken tot uiteenlopende aspecten zoals de 
onderlinge afstemming van de nationale en EU-begrotingen, met inbegrip van het GLB, 
en de cohesiefondsen – bijv. door garanties te bieden voor een eerlijke verdeling van de 
middelen tussen de regio's – alsmede tot onderwijs, innovatie en O&O-uitgaven;

34. wijst er voorts op dat de EU 2020-strategie alleen geloofwaardig kan zijn als zij wordt 
ondersteund door voldoende financiële middelen, en pleit derhalve voor:

– een consistente afronding van het volgende meerjarig financieel kader en een EU-
begroting die zich met name richt op beleidsmaatregelen die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de EU 2020-strategie;

– verdeling van EU-middelen op basis van hun economische en maatschappelijke 
effectiviteit; herallocatie van niet door de lidstaten benutte middelen voor 
overheidsinvesteringen op EU-niveau ten behoeve van infrastructuur-, onderwijs-, 
innovatie-, onderzoek- en ontwikkelingsprojecten;

– verlening van technische bijstand met het oog op een betere benutting van de 
beschikbare middelen en om de effectieve uitvoering van investeringsprojecten te 
stimuleren;

– verdere ontwikkeling en optimaal gebruik van innovatieve financieringsregelingen; 

– maatregelen om te bewerkstelligen dat er aanzienlijk grotere bedragen aan 
durfkapitaal voor langetermijninvesteringen beschikbaar komt; 

– maatregelen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken; 

– gemakkelijker toegang tot financiering en minder administratieve rompslomp voor 
mkb-bedrijven; 

Energiebeleid en de interne markt

35. beschouwt de totstandbrenging van een Europese energiegemeenschap – en met name de 
externe dimensie daarvan – en de Single Market Act als essentiële politieke initiatieven ter 
onderbouwing van de doelstellingen van de EU 2020-strategie en van de 
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vlaggenschipinitiatieven; onderstreept dat de crisis duidelijk het belang heeft aangetoond 
van versterking van de industriële basis en van het innovatiepotentieel van de EU middels 
facilitering van de markttoegang en de mobiliteit en door de maatschappelijke en 
territoriale versnippering in de hele EU tegen te gaan;

36. wijst er eens te meer op dat de toegang tot en het efficiënte gebruik van energie en 
grondstoffen het concurrentievermogen van de EU helpen waarborgen; 

Migratie

37. wijst er met nadruk op dat zowel de grote omwentelingen die zich in de aan de EU 
grenzende regio's voltrekken als de demografische ontwikkelingen binnen de EU zelf 
pleiten voor een gemeenschappelijk migratiebeleid; benadrukt dat de arbeidsmobiliteit 
moet worden gestimuleerd door alle werknemers gelijke arbeids- en sociale voorwaarden 
en rechten te bieden, met de mogelijkheid tot overdracht van socialezekerheids- en 
pensioenrechten;

MKB, innovatie en O&O

38. pleit ervoor dat de Commissie aandelenfinanciering voor mkb-bedrijven krachtiger 
stimuleert en faciliteert, hetzij via durfkapitaal, hetzij door middel van een beursgang, 
zodat deze bedrijven – vaak beginnende hightechbedrijven, die veel kapitaal nodig hebben 
voor O&O – zich minder diep in de schulden hoeven te steken;

39. dringt erop aan de Europese Investeringsbank (EIB), respectievelijk het Europees 
Investeringsfonds (EIF) bij de beschikbaarstelling van middelen voor mkb-bedrijven een 
toonaangevende rol te laten vervullen door gebruikmaking van beter gestroomlijnde en 
duidelijker procedures, zodat deze bedrijven hier beter toegang toe kunnen krijgen; pleit 
ervoor dat de EIB/het EIF daarbij als een filter fungeert waarbij de binnen de EU 2020-
strategie passende prioriteitssectoren voorrang moeten krijgen, en als een mentor voor 
specifieke mkb-groepen door deel te nemen aan de besprekingen met banken en hun 
risicomanagementteams, teneinde mkb-bedrijven te helpen aan langetermijnkrediet te 
komen;

40. benadrukt dat de volgende generatie EU-financieringsprogramma's binnen de interne 
markt en op wereldschaal stelselmatig voor de ondersteuning van mkb-bedrijven moeten 
worden ingezet; 

Fiscale aspecten

41. onderstreept dat zowel de EMU als de interne markt meer moeten opschuiven in de 
richting van belastingharmonisatie; steunt de Commissie bij haar inspanningen om 
schadelijke belastingconcurrentie, belastingontwijking of fraude en belastingparadijzen 
aan te pakken, zowel binnen de EU als op internationaal niveau, de systemen voor de 
inning van belastingen te verbeteren en een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in te voeren; staat positief tegenover de 
door de Commissie te presenteren btw-strategie voor de ontwikkeling van een 
fraudebestendig systeem;



PR\860361NL.doc 11/18 PE460.836v01-00

NL

42. acht een dergelijke stap in de huidige context, waarin de lidstaten hun begrotingen moeten 
consolideren, van essentieel belang; wijst erop dat belastingconcurrentie slechts in zoverre 
aanvaardbaar is dat zij niet ten koste mag gaan van de capaciteit van de lidstaten om de 
inkomsten te verwerven waarop zij redelijkerwijs aanspraak kunnen maken; 

43. is van mening dat bij de verdeling van EU-middelen rekening moet worden gehouden met 
de belastingstrategie van de lidstaten en hun bereidheid om samen te werken bij de 
bestrijding van belastingontduiking en de bevordering van belastingharmonisatie;

Werkgelegenheid 

44. benadrukt dat nieuwe en betere banen een absolute voorwaarde zijn om rechtvaardige, 
groene en slimme groei te kunnen verwezenlijken, en dringt derhalve aan op:

– het creëren van nieuwe banen in innovatie-, research- en ontwikkelingsgerichte 
sectoren zoals de energie- en milieusector; 

– maatregelen om de arbeidsparticipatie van vrouwen en oudere werknemers te 
verhogen en de jeugdwerkloosheid terug te dringen;

– bevordering van werkgelegenheidskansen en sociale integratieprogramma's voor de 
meest kwetsbare groepen;

– het creëren van duurzame, hoogwaardige banen die een fatsoenlijk inkomen 
verschaffen in landbouw- en plattelandsgebieden; 

45. is van mening dat het aspect maatschappelijk verantwoord ondernemen op directieniveau 
nog steeds nadere invulling behoeft wat betreft het stimuleren van 
langetermijninvesteringen en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid; stelt voor het 
uitbrengen van een jaarverslag ter beoordeling van de wijze waarop bedrijven met meer 
dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 50 miljoen EUR gestalte geven aan hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming verplicht te stellen;

Onderwijsstrategie 

46. wijst op de noodzaak tot hervorming van de onderwijs- en opleidingssystemen teneinde de 
bevolking beter toe te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hogere 
werkgelegenheidsniveaus, meer productiviteit en groei en een sterkere 
concurrentiecapaciteit te kunnen garanderen; merkt op dat tegen 2020 voor 85% van de 
banen hoge dan wel middelhoge vaardigheden zullen zijn vereist en dat het percentage 
banen voor laaggeschoolden zal teruglopen tot 15%;

47. stelt voor, onder auspiciën van de EU een Europees project in de vorm van publiek/private 
partnerschappen (PPP's) voor levenslange scholing te ontwikkelen waarbij het Erasmus-
programma als model zou dienen voor de coördinatie van op nationaal en regionaal niveau 
op te zetten PPP's; is van mening dat hierbij clusters van universiteiten, industriebedrijven, 
bedrijven in de financiële sector en mkb'ers zouden moeten worden betrokken en dat de 
werknemers, inclusief kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren en oudere werknemers 
en tijdelijke en migrerende werknemers, aldus toegang zouden moeten krijgen tot 
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opleidingsmogelijkheden, met name in de sfeer van overdraagbare vaardigheden in de 
kenniseconomie; 

48. is zonder meer voorstander van uitbreiding van het aantal studenten in Europa door het 
slechten van de barrières die hun mobiliteit in de weg staan, door het leggen van nauwere 
banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven en door het bevorderen van een 
ondernemersvriendelijker klimaat in de samenleving; stelt de instelling voor van een 
Europese innovatiebeurs die moet bijdragen tot het bevorderen van kennis en 
vaardigheden in innoverende sectoren en die tegelijkertijd ruimte biedt voor de 
totstandbrenging van EU-netwerken en EU-brede samenwerking;

49. steunt de oproep van de Europese Vereniging van Universiteiten (EUA) om de 
overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs op te trekken tot 3% van het bbp; is van 
mening dat deze doelstelling noopt tot een kwalitatieve evaluatie van deze uitgaven in het 
kader van het SGP;

V. Herdefiniëring van de EU in een breder kader dan het Europees economisch 
governanceconcept

50. benadrukt dat de Europese Unie zich op een kruispunt bevindt: óf de lidstaten besluiten de 
handen ineen te slaan om de integratie verder te verdiepen, óf zij lopen het risico dat de 
EU als gevolg van stagnatie in de besluitvorming en economische divergenties uit elkaar 
valt; 

51. roept op tot het aangaan van een diepere politieke unie waarin de EU-instellingen een 
sterkere rol krijgen toebedeeld bij zowel de definitie als de coördinatie van 
gemeenschappelijke beleidsvormen;

52. onderstreept dat de beoogde economische governance, die convergentie van het 
economisch, begrotings- en sociaal beleid impliceert, moet worden georganiseerd onder 
gebruikmaking van de communautaire methode en moet worden aangestuurd door de 
instellingen van de Unie;

53. beschouwt de nieuwe regelgeving met betrekking tot het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR) en de drie Europese toezichthoudende autoriteiten als een eerste 
stap in de goede richting, maar is niettemin van mening dat verdere vooruitgang 
noodzakelijk is om direct toezicht van EU-zijde op systeemrelevante instellingen zoals 
entiteiten die met veel vreemd vermogen zijn gefinancierd te kunnen waarborgen; wijst op 
de noodzaak de nieuwe agentschappen van de in verhouding tot hun 
verantwoordelijkheden benodigde personele en financiële middelen te voorzien;  

54. is van mening dat er, naast toezicht op de financiële stabiliteit, in het licht van de macro-
economische problemen en doelstellingen ook behoefte is aan waakzaamheid om 
potentiële zeepbellen te voorkomen en om een optimale kapitaalallocatie te waarborgen, 
en dat voorts ook het fiscale beleid moet worden ingezet als instrument om dit doel te 
verwezenlijken;

55. verzoekt de Commissie met voorstellen te komen ter regulering van financiële 
marktstructuren die zo omvangrijk zijn dat regelgevers moeilijk aan hun eisen kunnen 
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weerstaan en dat toezichthouders zich nauwelijks een totaalbeeld van hun activiteiten 
kunnen vormen; verzoekt de Commissie zich te beraden over de wenselijkheid een 
scheidslijn aan te brengen tussen investerings- en depositobanken;

56. onderstreept dat voor het aanpakken van de overheidsschuldencrisis en de versterking van 
de concurrentiepositie van de EU, en ter wille van de convergentie en solidariteit een 
verschuiving van bevoegdheden en uitgaven naar de Unie noodzakelijk is;

57. concludeert hieruit dat de EU een beslissende sprong voorwaarts moet maken in de zin 
van een verdieping van de politieke unie en de economische integratie, dat de monetaire 
unie gepaard moet gaan met een gemeenschappelijke EU-begroting van 5% à 10% van het 
bbp van de Unie en met een dienovereenkomstige verlaging van de nationale begrotingen, 
zodat voor de burgers fiscale neutraliteit is gewaarborgd, aangezien er ook nationale 
beleidscomponenten naar de EU overgaan (bijvoorbeeld op het gebied van buitenlands en 
veiligheidsbeleid, de sectoren energie en vervoer, ontwikkelingssamenwerking en O&O);

58. onderstreept de noodzaak een beter evenwicht tot stand te brengen tussen het economisch 
en het sociaal beleid, bijvoorbeeld door de rol van het macro-economisch sociaal overleg 
te versterken en te institutionaliseren; 

59. wijst er nogmaals op dat de Europese Unie haar legitimiteit ontleent aan de democratische 
waarden die zij uitdraagt, de doelstellingen die zij nastreeft en de bevoegdheden en 
instrumenten waarover zij beschikt; is van mening dat voor de verdieping van de Europese 
economische integratie en de waarborging van de stabiliteit van de eurozone en van de 
Unie als geheel verdere aanpassingen noodzakelijk zijn op de volgende punten: de externe 
vertegenwoordiging van de Unie; gekwalificeerde meerderheidsstemmingen op het gebied 
van vennootschapsbelasting en de bestrijding van belastingontduiking; de 
gemeenschappelijke uitgifte van overheids- en euro-obligaties; de leencapaciteit van de 
EU; de totstandbrenging van een beter evenwicht tussen economisch en sociaal beleid; de 
verwerving van eigen middelen voor de EU-begroting; en de rol van de nationale 
parlementen en het Europees Parlement;

60. dringt erop aan dat het Euratom-Verdrag wordt omgezet in een Europese 
energiegemeenschap, die verantwoordelijk zou zijn voor het genereren van nieuwe 
stroomopwekkingscapaciteit, hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, 
transmissienetwerken, opslagfaciliteiten en leveringszekerheid, onderhandelingen met 
derde landen en verlening van universele diensten tegen betaalbare prijzen; 

61. is van mening dat deze onderling met verband houdende kwesties – naast de met het oog 
op het stabiliteitsmechanisme door te voeren Verdragswijzigingen – overeenkomstig 
artikel 48, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie moeten worden geregeld in 
het kader van een Conventie;

62. is van mening dat er, indien dit niet het geval zou zijn, zal moeten worden overgegaan tot 
nauwere samenwerking in het kader van artikel 329 van het VWEU, teneinde de eurozone 
in staat te stellen op een democratische en efficiënte manier te functioneren;

63. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Eurogroep, de Europese Centrale 
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Bank, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten en de sociale partners.
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TOELICHTING

Mandaat en mandaatsverlenging 

Bij besluit van 7 oktober 2009 heeft het Europees Parlement een Bijzondere Commissie 
financiële, economische en sociale crisis (CRIS) ingesteld.

Op 20 oktober 2010 heeft de Europese Parlement een resolutie aangenomen over de 
financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen met betrekking tot de maatregelen en 
initiatieven die moeten worden genomen, op basis van het tussentijdse verslag dat op 29 
september 2010 door de CRIS-commissie is goedgekeurd.
Door het mandaat van de bijzondere commissie midden in de financiële, economische en 
sociale crisis te beëindigen, zou echter de indruk zijn gewekt dat het Europees Parlement de 
crisis als opgelost beschouwde, terwijl de financiële markten nog lang niet waren 
gestabiliseerd en burgers en bedrijven zich nog steeds geconfronteerd zagen met steeds groter 
wordende economische en sociale bedreigingen. De financiële, economische en sociale crisis 
in de periode 2007-2009 vormde een fundamenteel gevaar voor het bestaande 
governancesysteem van de Economische en Monetaire Unie. De EU maakte de ernstigste 
economische en sociale crisis door sinds haar oprichting en zag zich geconfronteerd met een 
ongeëvenaarde en uitermate serieuze bedreiging voor de stabiliteit van de euro, met alle 
gevolgen van dien voor de economische en sociale stabiliteit en de cohesie binnen de EU. In 
het ergste scenario leek niets minder dan het voortbestaan van de Economische en Monetaire 
Unie, de interne markt en de sociale grondslag van de Europese Unie op het spel te staan.
De bevindingen van de commissie en de geconstateerde problemen werden beschreven in 
haar tussentijdse verslag. De tot dusver door de CRIS-commissie verrichte werkzaamheden 
hebben ons in staat gesteld een breed en diepgaand inzicht in de crisis te verwerven, daaruit 
conclusies te trekken en een aantal belangwekkende aanbevelingen te doen. De aspecten 
overheidsinvesteringen en begrotingsbeleid behoorden tot onze voornaamste prioriteiten, en 
onze bevindingen op dit terrein moeten – wat de EU-begroting betreft – verder worden 
uitgediept door de daartoe ingestelde Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (SURE).
In het licht van het bovenstaande moest het mandaat van de Bijzondere Commissie CRIS 
worden verlengd om: 
- aanbevelingen voor een duurzaam EU-groeimodel te formuleren ter aanvulling van de reeds 
door het Europees Parlement aangenomen aanbevelingen van de CRIS-commissie. Deze 
bijkomende aanbevelingen moeten vervolgens in acht worden genomen door de 
bovengenoemde Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een 
duurzame Europese Unie na 2013;

- mechanismen en gecoördineerde beleidsmaatregelen uit te werken om de 
overheidsschuldencrisis in de lidstaten te helpen oplossen en te voorkomen dat deze zich 
opnieuw voordoet door de onderliggende oorzaken ervan aan te pakken, en tegelijkertijd 
krachtige en duurzame groei en werkgelegenheid te bevorderen. Bovendien moet er ook meer 
werk worden gemaakt van de ontwikkeling van een levensvatbaar 
crisisbeheersingsmechanisme voor de EU en moet er een beleidsstrategie voor de toekomst 
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worden gedefinieerd, die zich ook uitstrekt tot en gekoppeld moet worden aan de hervorming 
van de Europese economische governance, de EU 2020-strategie, het begrotingsbeleid en de 
budgettaire gevolgen daarvan, de financiële regelgeving en het financieel toezicht, en de 
hervorming van de mondiale governance en de vertegenwoordiging van de EU op mondiaal 
niveau;
- nauwe samenwerking tot stand te brengen met de nationale parlementen, die moesten 
worden geraadpleegd over de grondslagen van het in september 2010 goedgekeurde verslag.
Daarom besloot het Europees Parlement op 16 juni 2010 het mandaat van de CRIS-commissie 
tot eind juli 2011 te verlengen.

Methodiek en werkprogramma tijdens het tweede mandaat

1. Als geaccepteerd te beschouwen en niet voor herbespreking in aanmerking 
komende aanbevelingen uit het tussentijds verslag:

Direct na de aanneming van het tussentijds verslag van de CRIS-commissie in de plenaire 
vergadering hebben de CRIS-coördinatoren besloten de aanbevelingen uit het tussentijds 
verslag als algemeen geaccepteerd te beschouwen en deze niet voor herbespreking in 
aanmerking te laten komen. 

Voorts hebben de CRIS-coördinatoren besloten zich tijdens het tweede commissiemandaat te 
concentreren op zes cruciale thema's en op de met de nationale parlementen en de Europese 
Commissie te houden gedachtewisselingen.

2. Concentratie op zes cruciale thema's tijdens de gedachtewisseling met de 
Europese Commissie:

De zes volgende cruciale thema's kwamen tijdens het commissieberaad aan de orde in de 
vorm van uitwisselingen van standpunten op basis van zowel door de Sectie 
beleidsondersteuning van het EP als door de Europese Commissie opgestelde 
achtergronddocumenten:

1. Europese overheidsschuld en eurocrisis, waaronder begrepen de gemeenschappelijke 
uitgifte van overheids- en euro-obligaties, op 20 januari 2011;

2. Mondiale onevenwichtigheden en mondiale governance, op 31 januari 2011;
3. Argumenten voor een nieuw monetair systeem, op 31 januari 2011;
4. Vergroting van het concurrentiepotentieel en de duurzaamheid van de EU en 

uitvoering van de EU 2020-strategie door bevordering van innovatie en 
langetermijninvesteringen in groei en werkgelegenheid, op 10 februari 2011; 

5. De financiering van de reële economie, een Europa dat waarde toevoegt, 
projectobligaties en belasting op financiële transacties, op 28 februari 2011;

6. Herdefiniëring van de EU in een breder kader dan het Europees economisch 
governanceconcept, op 28 februari 2011.
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Open coördinatorenvergaderingen met Commissieleden

Daarnaast heeft de CRIS-commissie ook zes bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van 
open coördinatorenvergaderingen met Joaquin Almunia, commissaris voor Economische en 
Monetaire Zaken, Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, Algirdas 
Šemeta, commissaris voor Belastingen en Douane-unie, Audit en Fraudebestrijding, Antonio 
Tajani, commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, Günther Oettinger, commissaris 
voor Energie, en Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid. 

3. Prioriteit voor het overleg met de nationale parlementen:

Het overleg met de nationale parlementen heeft plaatsgevonden in de vorm van bezoeken van 
hun vertegenwoordigers aan de CRIS-commissie, delegatiebezoeken aan een aantal lidstaten, 
het versturen van een vragenlijst met betrekking tot crisisvraagstukken aan de nationale 
parlementen en tenslotte in de vorm van een gezamenlijke interparlementaire bijeenkomst.

Bezoeken van vertegenwoordigers van nationale parlementen en van financiële 
crisisenquêtecommissies in Brussel

 Gedachtewisseling met dhr. Jan de Wit, voorzitter van de Enquêtecommissie 
Financieel Stelsel van de Nederlandse Tweede Kamer op 27 oktober 2010;

 Gedachtewisseling met dhr. Henri Emmanuelli, voorzitter van de Commission 
d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement de 
l'économie, en met dhr. Jean-Francois Mancel, rapporteur van de Franse Assemblée 
Nationale op 26 januari 2011;

 Hoorzitting met dhr. Phil Angelides, voorzitter van de Amerikaanse Financial Crisis 
Inquiry Commission (FCIC) op 11 april 2011;

Bezoeken aan nationale parlementen 

 Bezoek aan de Senaat van het parlement van de Tsjechische Republiek te Praag op 5 
januari 2011;

 Delegatiebezoek aan de Assembleia da República van het Portugese parlement te 
Lissabon op
11-12 januari 2011;

 Delegatiebezoek aan het Congreso de los Diputados en de Senado van het Spaanse 
parlement te Madrid op 12-13 januari 2011;

 Delegatiebezoek aan het Lagerhuis en het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk te 
Londen op 27 januari 2011; 

 Bezoek aan de Bondsdag van het Duitse parlement te Berlijn op 8 februari 2011; 
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 Delegatiebezoek aan het Griekse parlement te Athene op 21-22 april 2011.

In Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland voerde de CRIS-commissie 
eveneens gesprekken met vertegenwoordigers van de regering, de centrale banken, het 
bedrijfsleven en het MKB, alsmede de sociale partners.

Gezamenlijke interparlementaire bijeenkomst met vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen

Het hoogtepunt van de tweede mandaatsperiode was de op 14 maart 2011 gehouden 
gezamenlijke interparlementaire bijeenkomst met vertegenwoordigers van de nationale 
parlementen over de volgende onderwerpen: "Investeren in de reële economie: een 
gereedschapskist voor groei, innovatie en cohesie";

- "Europese toegevoegde waarde: strategische langetermijninvesteringen van de EU voor 
groei en banen"
Hoofdspreker: dhr. Thomas Mirow, voorzitter van de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling.

- "Investeren in de economie van de EU, garanderen dat de EU 2020-doelstellingen worden 
gehaald" 
Hoofdspreker: dhr. Philippe Maystadt, voorzitter van de Europese Investeringsbank.

De bijeenkomst werd gevolgd door een gezamenlijk door de CRIS- en de ECON-commissie 
georganiseerd dinerdebat met voormalig Commissievoorzitter Jacques Delors als 
hoofdspreker.


