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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende verbetering van het EU-kader voor 
economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone
(2010/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 225 van het verdrag over de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op de artikelen 121, 126, 136, 138 en 352 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie gehechte protocollen betreffende de 
procedure bij buitensporige tekorten (nr. 12) en betreffende de eurogroep (nr. 14),

– gezien de Mededeling van de Commissie van 12 mei 2010 over intensivering van de 
economische beleidscoördinatie (COM(2010)0250),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 27 april 2010 betreffende een aanbeveling 
van de Raad betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie: Deel I van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 
(SEC(2010)0488),

– gezien de Mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien Verordening (EG) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling 
van een Europees financieel stabilisatiemechanisme1,

– gezien Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende 
instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van 
de betalingsbalansen van de lidstaten2,

– gezien Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van 
het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch 
beleid3, 

– gezien Verordening (EG) Nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over bespoediging en 
verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten4,

– gezien Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 betreffende de 
toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte 

                                               
1 PB L 118 van 12.05.2010, blz. 1.
2 PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.
3 PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1.
4 PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6.
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protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten1,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17 juni 2010,

– gezien de conclusies van de bijeenkomst van de Raad op 9 en 10 mei 2010,

– gezien de verklaring van de staats- en regeringsleiders van de eurozone van 7 mei 2010,

– gezien de verklaring van de staats- en regeringsleiders van de eurozone van 25 maart 
2010,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2010,

– gezien de verklaring van de leden van de eurozone over de steun voor Griekenland van 11 
april 2010,

– gezien de conclusies van de bijeenkomst van de Raad van 16 maart 2010,

– gezien de conclusies van de eurogroep over het toezicht op het concurrentievermogen en 
de macro-economische onevenwichtigheden binnen de eurozone van 15 maart 2010,

– gezien de bevoegdheden van de eurogroep ten aanzien van exitstrategieën en de 
beleidsprioriteiten op de middellange termijn in de Europa 2020-strategie: gevolgen voor 
de eurozone van 15 maart 2010,

– gezien de conclusies van de voorzitter van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 in 
Brussel, 

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 23 en 24 maart 
2000 in Lissabon,

– onder verwijzing naar de resolutie van 13 december 1997 van de Europese Raad 
betreffende de coördinatie van het economisch beleid in de derde fase van de EMU, en de 
artikelen 109 en 109b van het EG-verdrag,

– onder verwijzing naar de resolutie van de Europese Raad over het pact voor stabiliteit en 
groei van 17 juni 19972,

– onder verwijzing naar de resolutie van de Europese Raad over het pact voor stabiliteit en 
groei van 16 juni 19973,

– gezien de nota van de Europese Centrale Bank betreffende versterking van het 
economisch bestuur in de eurozone van 10 juni 2010, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie over economisch bestuur van 16 juni 20104,

                                               
1 PB L 332 van 31.12.1993, blz. 7.
2 PB C 236 van 2.8.1997, blz. 1.
3 PB C 236 van 2.8.1997, blz. 3.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0224.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 juni 2010 over de kwaliteit van statistische 
gegevens in de Unie en uitgebreidere boekhoudcontrolebevoegdheden voor de Commissie 
(Eurostat)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 maart 2010 over de jaarlijkse verklaring 2009 
over het eurogebied en openbare financiën2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 maart 2010 over EU 20203,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2008 over EMU@10: De eerste tien 
jaar Economische en Monetaire Unie en toekomstige uitdagingen4,

– gelet op de artikelen 42 en 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0002/2010),

A. overwegende dat het op basis van de recente economische ontwikkelingen duidelijk is dat 
de coördinatie van het economisch beleid in de Unie onvoldoende heeft gefunctioneerd en 
niet helemaal in overeenstemming is geweest met de verplichtingen van de lidstaten 
krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) om hun 
economisch beleid als een gemeenschappelijke zaak te beschouwen en dat beleid binnen 
de Raad te coördineren overeenkomstig de relevante bepalingen van het Verdrag en met 
inachtneming van de centrale rol van de Commissie in de toezichtprocedure,

B. overwegende dat de coördinatie van en het toezicht op de economie op het niveau van de 
Unie moeten worden versterkt, in combinatie met erkenning van het 
subsidiariteitsbeginsel en inachtneming van de bijzondere gegevenheden van de eurozone 
en de lessen die moeten worden getrokken uit de recente economische crisis,

C. overwegende dat de rol van de Commissie en de Europese Centrale Bank zoals vastgelegd 
in het VWEU moet worden gerespecteerd,

D. overwegende dat arbeid, kennis en innovaties de neiging hebben naar bepaalde regio's te 
migreren, en dat de Europese mechanismen voor financiële solidariteit verder moeten 
worden ontwikkeld, met bijzondere aandacht voor onderzoek en ontwikkeling, en 
onderwijs,

E. overwegende dat economische groei een conditio sine qua non is voor economische en 
sociale stabiliteit,

F. overwegende dat, overeenkomstig de beloften die op het niveau van de Unie zijn gedaan 
en Europa's eigen richtsnoeren, gestreefd moet worden naar een goed evenwicht tussen 
investeringen in duurzame groei enerzijds en het voorkomen van buitensporige tekorten 
gedurende de economische cyclus anderzijds, 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0230.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0072.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0053.
4 PB C 16E van 22.1.2010, blz. 8.
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G. overwegende dat de verschillen in concurrentievermogen en de 
betalingsbalansonevenwichtigheden binnen de eurozone in de jaren vóór de crisis 
geleidelijk zijn toegenomen en tijdens de crisis grotendeels zijn blijven bestaan,

H. overwegende dat er behoefte bestaat aan meer coördinatie tussen de nationale parlementen 
en het Europees Parlement, mét wederzijds respect,

I. overwegende dat verbetering van het economisch toezicht en bestuur alleen mogelijk is 
indien we beschikken over nauwkeurige en vergelijkbare statistieken van de relevante 
economische beleidsmaatregelen en -situaties van de betrokken lidstaten, 

J. overwegende dat het VWEU de Unie meer bevoegdheden geeft voor het versterken van 
het economisch bestuur binnen de Unie, hoewel wijzigingen van de bepalingen van het 
VWEU in de toekomst niet kunnen worden uitgesloten,

K. overwegende dat er alomvattende afgeleide wetgeving moet worden ontwikkeld om de 
doelstellingen van de Unie op dit gebied te verwezenlijken; overwegende dat enerzijds 
verbeterd economisch bestuur in de Unie op basis van de bepalingen van het VWEU van 
cruciaal belang is, maar dat anderzijds de Uniemethode ten volle moet worden gebruikt en 
de rol van de Commissie moet worden gerespecteerd om tot beleidsmaatregelen te komen 
die zich onderling versterken,

L. overwegende dat elk wetgevingsvoorstel steun moet bevatten voor adequate stimulansen 
voor duurzame 'groeibevorderende' economische maatregelen, moreel risico moet 
vermijden, moet stroken met andere EU-regels en -instrumenten, en ten volle gebruik 
moet maken van de voordelen van de euro als gemeenschappelijke munteenheid van de 
eurozone,

M. overwegende dat de samenhang tussen publieke investeringen op de korte, middellange en 
lange termijn moet worden verbeterd en dat die investeringen, met name in infrastructuur, 
doeltreffend moeten worden gebruikt en gericht moeten zijn op het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie, in het bijzonder op de gebieden onderzoek en 
ontwikkeling, en innovatie en onderwijs, teneinde het concurrentiemogen en de 
productiviteit te vergroten, 

N. overwegende dat de verschillende modellen voor concurrentievermogen in de Unie 
rekening moeten houden met de landenspecifieke prioriteiten en behoeften, met 
inachtneming van de verplichtingen krachtens het VWEU,

1. vraagt de Commissie het Parlement zo snel mogelijk na de raadpleging van alle betrokken 
partijen en op basis van de passende bepalingen van het VWEU wetgevingsvoorstellen te 
doen toekomen voor verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur, met name in 
de eurozone, met inachtneming van de gedetailleerde aanbevelingen zoals aangegeven in 
de bijlage;

2. bevestigt dat de aanbevelingen zoals aangegeven in de bijlage in overeenstemming zijn 
met het subsidiariteitsbeginsel en de grondrechten van de burgers van de Europese Unie 
respecteren;
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3. is van oordeel dat de financiële gevolgen van het gevraagde voorstel gedekt moeten 
worden door passende begrotingsmiddelen;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de gedetailleerde aanbevelingen zoals 
aangegeven in de bijlage te doen toekomen aan de Commissie, de Europese Raad, de 
Europese Centrale Bank, de voorzitter van de eurogroep, en de parlementen en regeringen 
van de lidstaten.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE: GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN 
BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET GEVRAAGDE VOORSTEL

Aanbeveling 1: Vaststelling van een samenhangend en transparant kader voor 
multilateraal toezicht op macro-economische ontwikkelingen in de Unie en de lidstaten 

Het wetgevingsbesluit moet de vorm hebben van een verordening c.q. verordeningen 
betreffende multilateraal toezicht op economische beleidsmaatregelen en -ontwikkelingen op 
basis van artikel 121, lid 6, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 betreffende de 
preventieve tak van het stabiliteits- en groeipact en tot aanvulling daarvan met een nieuwe 
verordening houdende vaststelling van een op regels stoelend en transparant kader voor 
toezicht voor zowel buitensporige onevenwichtigheden, 'spill-over'-effecten en ontwikkelingen 
op het gebied van het concurrentievermogen:

– vaststelling van het toepassingsgebied van het multilateraal toezicht gebaseerd op VWEU-
instrumenten en beoordelingen door de Commissie, gericht op het voorkomen van macro-
economische onevenwichtigheden en niet-duurzame begrotings- en andere maatregelen, 
en het aanpakken van problemen op de gebieden financiële stabiliteit en groei, in 
overeenstemming met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, 

– vaststelling van een verbeterd kader voor analytisch toezicht (met inbegrip van een 
scorebord met specifieke 'trigger values' voor vroegtijdige waarschuwing) met passende 
methodologische instrumenten en transparantie met het oog op doeltreffend multilateraal 
toezicht gebaseerd op belangrijke economische indicatoren (reëel en nominaal) die de 
concurrentievermogensituaties kunnen beïnvloeden, waaronder, maar niet uitsluitend, het 
groeipercentage, samenstelling van het nationaal bbp, de netto arbeidsdeelname, reële 
wisselkoersontwikkeingen, arbeidskostenontwikkelingen, lopende rekenings-en 
betalingsbalansontwikkelingen, kredietgroei, kapitaalvorming en -inflows, 
productiviteitsontwikkelingen, en activamarktenontwikkelingen (inclusief particuliere 
schulden en onroerendgoedmarkten),  

– gecoördineerde vaststelling door de lidstaten van nationale beleidsmaatregelen met 
inachtneming van de Uniedimensie daarvan, na gedegen gemeenschappelijk en bilateraal 
toezicht op basis van het hierboven vermelde scorebord en in overeenstemming met de 
geïntegreerde richtsnoeren,

– vaststelling van gemeenschappelijke regels voor actiever gebruik van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid als een sleutelinstrument voor economisch 
advies, toezicht en landenspecifieke aanbevelingen in overeenstemming met de Europa 
2020-strategie, speciaal gericht op groei, structurele hervormingen, productiviteit en 
concurrentievermogen, met inachtneming van de overeenkomsten en verschillen tussen de 
lidstaten, met als doel vergroting van de relatieve concurrentievoordelen van lidstaten en 
van het vermogen van de economieën van de lidstaten om externe schokken en de effecten 
van besluiten van andere lidstaten op te vangen,

– vaststelling van procedures voor het in een vroeg stadium geven van beleidsadviezen en 
het bevorderen van het gebruik van beleidswaarschuwingen in overeenstemming met 
artikel 121, lid 4, VWEU, 
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– vaststelling van een "Uniesemester" voor een eerste vergelijking en beoordeling van de 
ontwerpbegrotingen van de lidstaten (belangrijkste elementen en veronderstellingen) voor 
een betere evaluatie van de implementatie en toekomstige tenuitvoerlegging van de 
stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale hervormingsprogramma's, met 
voldoende oog voor de nationale jaarlijkse begrotingsprocedures en de meerjarige 
begrotingskaders,

– vaststelling van een "Uniesemester" voor de geïntegreerde richtsnoeren op nationaal en 
Unieniveau, hetgeen alle betrokken partijen in de gelegenheid zal stellen tijdig een 
daadwerkelijk inhoudelijke bijdrage te leveren,

– harmonisatie van de belangrijkste veronderstellingen en indicatoren van de onderliggende 
ramingen die voor de stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale 
hervormingsprogramma's worden gebruikt, 

– meer oog voor de middellangetermijnbelastingdoelstelling bij de vaststelling van de 
stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale hervormingsprogramma's, omdat 
die doelstelling rekening houdt met het huidige schuldniveau en de impliciete schulden 
van de lidstaten, met name tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking,  

– aanbrenging van een nauwere band tussen de stabiliteits- en convergentieprogramma's en 
de nationale hervormingsprogramma's enerzijds en de nationale jaarlijkse 
begrotingsprocedures en de meerjarige nationale begrotingskaders anderzijds, met 
inachtneming van de nationale regels en procedures, 

– introductie van een steviger beoordeling van de belangrijkste elementen van de 
stabiliteits- en convergentieprogramma's op het niveau van de Unie voorafgaand aan de 
goedkeuring op het niveau van de lidstaten van de in deze programma's vervatte 
beleidsmaatregelen,

– vergroting van de rol van de nationale parlementen voorafgaand aan de indiening van de 
stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale hervormingsprogramma's bij de 
Unie, binnen een overeengekomen tijdskader, 

– introductie van een stelselmatiger vergelijking van de geplande begrotingssituatie van de 
lidstaten in hun stabiliteits- en convergentieprogramma's enerzijds en de reële, 
daadwerkelijke uitkomst anderzijds, waarbij vragen worden gesteld bij en voor follow-up 
wordt gezorgd van de substantiële verschillen tussen de geplande en de daadwerkelijke 
cijfers,

– meer verantwoording en transparantie ten opzichte van het Parlement van de 
beoordelingen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale 
hervormingsprogramma's op het niveau van de Unie, teneinde het bewustzijn van het 
publiek en de 'peer pressure' te vergroten,

– vaststelling van een onafhankelijk, systematisch en robuust proces van evaluatie van de 
stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale hervormingsprogramma's, onder 
auspiciën van de Commissie, teneinde tot een meer transparante benadering in het 
algemeen en onafhankelijker beoordelingen in het bijzonder te komen,
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– vaststelling van de verplichting voor de lidstaten om elkaar en de Commissie te 
informeren voordat zij economischebeleidsbeslissingen nemen met te verwachten tastbare 
'spill-over'-effecten die de goede werking van de interne markt en de Economische en 
Monetaire Unie (EMU) zouden kunnen verstoren, 

– vaststelling van de verplichting voor de lidstaten om aanvullende informatie te 
verschaffen indien er een serieuze bezorgdheid ontstaat dat de genomen maatregelen de 
goede werking van de interne markt en de EMU in gevaar zouden kunnen brengen, 

– inachtneming van de beoordeling van het Europees Comité voor systeemrisico's in het 
multilateraal toezichtkader, met name wat betreft financiële stabiliteit, stresstests, 
potentiële outward en inward 'spill-over'-effecten en de accumulatie van buitensporige 
particuliere schulden.

Aanbeveling 2: Aanscherping van de regels van het pact voor stabiliteit en groei (SGP)

Het (op grond van onder andere artikel 126 VWEU) vast te stellen wetgevingsbesluit moet in 
het bijzonder gericht zijn op versterking van de preventieve tak van het SGP, en economisch 
en politiek gezien zinvollere sancties omvatten, en goed rekening houden met de structuur van 
de begroting en de aard van de nationale overheidsuitgaven die nodig zijn voor 
groeibevorderende structurele hervormingen:  

– start van de procedure bij buitensporige tekorten/procedure voor toezicht bij buitensporige 
tekorten op basis van de bruto schuldniveaus; de procedure bij buitensporige 
tekorten/procedure voor toezicht bij buitensporige tekorten, inclusief regelmatige 
gedetailleerde verslagen betreffende de schulddynamiek en schuldontwikkeling, start voor 
alle lidstaten waarin het niveau van de staatsschuld hoger is dan de drempel van 60% en 
niet snel genoeg kleiner wordt; de procedure bij buitensporige tekorten staat op 'pauze' zo 
lang als de lidstaat aan de middellangetermijnbelastingsdoelstelling voldoet en wordt 
ingetrokken wanneer het schuldniveau onder de 60% komt,

– vergroting van het gewicht van het schuldniveau en de schulddynamiek (beoordeling van 
de duurzaamheid van de overheidsfinanciën) bij de bepaling van het tempo van de 
convergentie in de stabiliteits- en convergentieprogramma's in de richting van de 
lidstaatspecifieke middellangetermijnbelastingdoelstellingen,

– vaststelling van een duidelijk, geharmoniseerd kader voor het meten en monitoren van 
schulddynamiek, met inbegrip van impliciete en voorwaardelijke verplichtingen, zoals 
publieke garanties in het geval van publiek-privatepartnerschapsinvesteringen,

– vaststelling van een monitoringmechanisme, inclusief mogelijke waarschuwingen en 
oplopende sancties, voor lidstaten die hun middellangetermijnbelastingdoelstelling niet 
hebben gehaald of daar niet in het overeengekomen tempo aan werken,

– vaststelling van minimumregels en richtsnoeren voor nationale begrotingsprocedures 
(bijv. jaarlijkse en meerjaarlijkse financiële kaders), als invulling van de verplichting in 
artikel 3 van het protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten; 
deze nationale kaders moeten voldoende informatie bevatten over zowel de uitgaven-, als 
de inkomstenkant van de geplande begrotingsacties, teneinde er op nationaal en 
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Unieniveau zinvol over te kunnen discussiëren en toezicht op uit te kunnen oefenen, 

– bevordering van de vaststelling op nationaal niveau van mechanismen voor 
begrotingstoezicht met vroegtijdige waarschuwing,

– ontwikkeling door de Commissie (onafhankelijk van de Raad) van vantevoren in te vullen 
en pro-actieve stimulansen of semi-automatische sancties voor het faciliteren van 
vroegtijdige waarschuwingsstappen, en progressieve toepassing ervan,

– handhaving en tenuitvoerlegging van een dergelijke sacntiemechanisme voor lidstaten van 
de eurozone als onderdeel van het nieuwe multilaterale toezichtkader en de nieuwe 
instrumenten van het SGP, in het bijzonder de versterkte rol van de 
middellangetermijnbelastingdoelstelling,

– doorvoering van de nodige wijzigingen in het interne besluitvormingsproces van de 
Commissie, teneinde een doeltreffende en snelle implementatie van de semi-automatische 
preventieve sancties te waarborgen.

Aanbeveling 3: Verbetering van het economisch bestuur in de eurozone door de 
eurogroep

Erkennend dat de landen van de eurozone, omdat zij geen gebruik kunnen maken van het 
wisselkoersmechanisme indien zij de relatieve prijzen moeten aanpassen en omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor de werking van de monetaire unie als geheel, in een andere positie 
zitten dan de overige lidstaten, moeten de nieuwe regels, op basis van de andere 
aanbevelingen in deze resolutie en artikel 136 VWEU en het protocol betreffende de 
europgroep (nr. 14), gericht zijn op:

– vaststelling van een eurozonespecifiek kader voor versterkt toezicht dat zich in het 
bijzonder richt op buitensporige macro-economische verschillen, 
prijsconcurrentievermogen, reële wisselkoersen, kredietgroei en lopende 
rekeningontwikkelingen in de betrokken lidstaten,

– vergroting van het belang van de jaarlijkse toezichtverslagen van de eurozone op basis van 
driemaandelijkse thematische meerlandenverslagen die in het bijzonder gericht zijn op 
potentiële 'spill-over'-effecten van mondiale economische ontwikkelingen en van 
beleidsmaatregelen en omstandigheden die specifieke gevolgen hebben voor bepaalde 
lidstaten in de eurozone,

– versterking van het secretariaat en het kabinet van de voorzitter van de eurogroep,

– vergroting van de transparantie en de verantwoordingsplicht van het 
besluitvormingsproces van de eurogroep door de totstandbrenging van een regelmatige 
dialoog met de voorzitter van de eurogroep in de bevoegde commissie van het Parlement, 
en door snelle bekendmaking van de besluiten van de eurogroep op zijn website.

Aanbeveling 4: Vaststelling van een robuust en geloofwaardig mechanisme voor het 
voorkomen en oplossen van buitensporige schulden voor de eurozone
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Er moet voorafgaand aan elk wetgevingsbesluit een effectbeoordelings- en 
haalbaarheidsstudie worden gehouden (op basis van artikel 352 VWEU of enige andere 
passende rechtsgrond) gericht op:

– vaststelling van een permanent mechanisme of orgaan (het Europees Monetair Fonds) als 
laatste redmiddel in gevallen waarin financiering door de markt met gebruikmaking van 
de bestaande mechanismen (de Europees Faciliteit voor financiële stabiliteit, het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme en het Europees betalingsbalansinstrument) niet langer 
mogelijk is, met duidelijke regels voor de besluitvormingsprocedure, financiering, 
leningvoorwaarden, toezicht en lastenverdeling, en middelen en bevoegdheden voor het 
faciliteren van het opnemen en verstrekken van leningen in buitengewone 
omstandigheden en voor het faciliteren van goede oplossingen voor en inperking van 
staatsschuldinsolventies, indien nodig.

Aanbeveling 5: Herziening van de begrotings-, financiële en fiscale instrumenten van de 
Unie:

Het wetgevingsbesluit moet gericht zijn op:

– uitvoering van een studie naar de haalbaarheid (de aard, risico's, voordelen) van de 
oprichting op de lange termijn van een systeem voor de uitgifte van gemeenschappelijke 
staatsobligaties,

– versterking van het cohesiebeleid van de Unie in nauwe samenwerking met de Europese 
Investeringsbank (EIB) om de structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere economische regio's te vergroten, in het bijzonder 
door het faciliteren van de financieringsbehoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen en van hun toetreding tot de interne markt,

– ontwikkeling van een gemeenschappelijke begrotingsstrategie of richtsnoeren voor 
nationale begrotingen en de EU-begroting in overeenstemming met de Europa 2020-
strategie,

– vaststelling van een duidelijk kader voor een hernieuwde, gemeenschappelijke inspanning 
van de EU-begrotingsfondsen en de EIB, teneinde in het volgende meerjarig financieel 
kader voor een extra hefboomeffect van de begrotingsmiddelen te zorgen door middel van 
de expertise van de EIB op het gebied van 'financial engineering', haar toegewijdheid aan 
EU-beleidsmaatregelen en haar centrale rol onder de publieke en private financiële 
instellingen,

– oprichting van een groep begrotingsbeleid op hoog niveau onder voorzittershcap van de 
Commissie, met als mandaat het uitwerken van een strategische en pragmatische 
benadering van begrotingsbeleidskwesties in de Unie, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan bestrijding van belastingfraude, actualisering van de gedragscode 
betreffende belastingheffing op vennootschappen en het voorbereiden van de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke geconsolideerde belastingrondslag voor vennootschappen en 
van groeibevorderende belastinghervormingen.

Aanbeveling 6: Regulering van en toezicht op de financiële markten met een duidelijke
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macro-economische dimensie:

Het goed te keuren wetgevingsbesluit moet gericht zijn op:

– beoordeling van de eventuele herziening van de kapitaalvereisten voor kredietinstellingen, 
teneinde beter te kunnen differentiëren tussen de kapitaaltoereikendheidsniveaus die 
worden toegepast op door lidstaten uitgegeven staatsschuldpapieren. 

Aanbeveling 7: Verbetering van de betrouwbaarheid van de EU-statistieken 

Het goed te keuren wetgevingsbesluit moet gericht zijn op:

– waarborging van een srikte toepassing van gemaakte afspraken op het gebied van de 
statistieken,

– vergroting van de onderzoekbevoegdheden van de Commissie (Eurostat), zoals 
onaangekondigde inspecties ter plaatse, en met toegang tot alle boekhoudkundige en 
begrotingsinformatie, met het oog op het beoordelen van de kwaliteit van de 
overheidsfinanciën,

– verplichting voor de lidstaten om de Commissie (Eurostat) gegevens te leveren die in 
overeenstemming zijn met de statistische beginselen zoals vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 over 
Europese statistieken1,

– verplichting voor de lidstaten om aan te geven welke aan de Commissie (Eurostat) 
geleverde gegevens worden ondersteund door nationale betrouwbaarheidsverklaringen en 
een verslag van een onafhankelijke controleur,

– vaststelling van financiële en niet-financiële sancties voor het indienen van statistieken die 
niet voldoen aan de statistische beginselen zoals vastgelegd in Verordening (EG). nr. 
223/09,

– herziening van de behoefte aan meer geharmoniseerde gegevens, die relevant zijn voor het 
in deze bijlage voorgestelde kader voor economisch bestuur; in het bijzonder, 
waarborging van een passend kwaliteitskader voor de Europese statistieken met het oog 
op een verbeterd kader voor analytisch toezicht, met inbegrip van een scorebord, voor een 
doeltreffend multilateraal toezicht onder aanbeveling 1, 

– harmonisatie van de gegevens betreffende de overheidsfinanciën op basis van een 
gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde boekhoudkundige methode,

– waarborging van de stelselmatige en volledige openbaarmaking van bepaalde 'off-balance 
sheet'-verplichtingen, met name in verband met toekomstige betalingen voor 
overheidspensioenen en langetermijncontracten met de particuliere sector voor het leasen 
of ter beschikking stellen van overheidsdiensten.

Aanbeveling 8: Verbetering van de externe vertegenwoordiging van de Unie op het 
                                               
1 PB L 87 van 31.03.2009, blz. 164.
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gebied van economische en monetaire zaken 

Het (op basis van artikel 138 VWEU) goed te keuren wetgevingsbesluit moet gericht zijn op:

– afspraken over de eurozone-/EU-vertegenwoordiging in het IMF en, indien van 
toepassing, andere relevante financiële instellingen,

– heziening van de regelingen betreffende de vertegenwoordiging van de eurozone/EU in 
andere internationale organen op het gebied van economische, monetaire en financiële 
stabiliteit.
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TOELICHTING

De huidige economische, financiële en sociale crisis heeft duidelijk aangetoond dat het 
bestaande model van economisch bestuur in de Unie niet zo doeltreffend heeft 
gefunctioneerd als de bedoeling was. De afgelopen jaren is onvoldoende convergentie 
tussen de lidstaten tot stand gebracht. In plaats daarvan zijn de voorbije elf jaar de macro-
economische onevenwichtigheden blijven bestaan en zelfs groter geworden. Het 
toezichtskader was te zwak en de regels van het stabiliteits- en groeipact zijn onvoldoende 
gerespecteerd, met name wat de preventie betreft. Het gevolg is dat de macro-economische 
onevenwichtigheden niet zijn weggewerkt en dat de overheidsfinanciën er nog slechter 
voor zijn komen te staan. De laatste ontwikkeling was de staatsschuldcrisis in de eurozone 
in het voorjaar van 2010.  Het is nu zaak te leren van de fouten uit het verleden en van deze 
gelegenheid gebruik te maken om het economisch kader te verbeteren en heldere en meer 
gefocuste toezichtinstrumenten te ontwikkelen.

Dit verslag, dat een aanvulling is op eerdere en actuele teksten van het Europees 
Parlement, bevat een aantal ideëen voor de structurele hervormingen en de procedures die 
tot versterking kunnen leiden van de respectieve rollen van de Europese instellingen en de 
lidstaten met hun gemeenschappelijke doelstelling. Het is gericht op een betere coördinatie 
met en tussen de lidstaten, in het bijzonder de landen van de eurozone, om herhaling van 
situaties zoals we die recentelijk hebben meegemaakt, te voorkomen. De maatregelen voor 
de korte en de middellange termijn moeten invulling krijgen in afgeleide wetgeving, voor 
de lange termijn zijn er mogelijkerwijs wijzigingen in de Verdragen nodig.

Het is van essentieel belang dat in de toekomst de lidstaten zich volledig houden aan de 
regels en besluiten die op het niveau van de EU zijn vastgesteld, zoals die van het 
stabiliteits- en groeipact. Situaties van niet-naleving, zoals we die de afgelopen jaren 
hebben gehad, mogen zich niet herhalen. Er is behoefte aan meer toezicht op de 
overheidsschulden, in combinatie met een doeltreffender monitoring van de ontwikkeling 
van de overheidsschulden en de overheidsinkomsten.

Daarnaast moeten we in het kader van de Europa 2020-strategie beter kijken naar de 
productiviteit in en het concurrentievermogen van de EU, met bijzondere aandacht voor 
onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, en marktflexibiliteit. Er zijn structurele 
hervormingen nodig op de gebieden sociaal beleid en integratie van de arbeidsmarkten, en 
verder fiscale stimulansen voor het MKB - een motor van groei - en een opwaardering van 
de interne markt, waar de lidstaten elkaar niet moeten beconcurreren en er respect moet 
zijn voor de verschillende snelheden en manieren van groei en ontwikkeling.

De belangrijkste ideën in dit verslag zijn gebundeld in acht aanbevelingen, gericht op 
economisch bestuur en stabiliteit in de Europese Unie: 

 Aanbeveling 1: Vaststelling van een samenhangend en transparant kader voor 
multilateraal toezicht op macro-economische ontwikkelingen in de Unie en de 
lidstaten

 Aanbeveling 2: Aanscherping van de regels van het pact voor stabiliteit en groei 
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(SGP)

 Aanbeveling 3: Verbetering van het economisch bestuur in de eurozone door de 
eurogroep

 Aanbeveling 4: Vaststelling van een robuust en geloofwaardig mechanisme voor het 
voorkomen en oplossen van buitensporige schulden voor de eurozone

 Aanbeveling 5: Herziening van de begrotings-, financiële en fiscale instrumenten

 Aanbeveling 6: Regulering van en toezicht op de financiële markten met een 
duidelijke macro-economische dimensie

 Aanbeveling 7: Verbetering van de betrouwbaarheid van de EU-statistieken

 Aanbeveling 8: Verbetering van de externe vertegenwoordiging van de Unie op het 
gebied van economische en monetaire zaken


