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Betreft: Verzoekschrift 0133/2012, ingediend door EP-lid Andrew Duff (Britse 
nationaliteit), namens de Unie van Europese Federalisten, die het Europees 
Parlement krachtens artikel 48, lid 2, van het VEU oproept tot de vorming 
van een begrotingsunie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners uiten hun bezorgdheid over de voortdurende financiële instabiliteit en de grote 
economische moeilijkheden die de Europese burgers ondervinden. Zij merken met name op 
dat het nieuwe intergouvernementele verdrag de begrotingsdiscipline moet verbeteren, hoewel 
het probleem van de staatsschulden niet wordt aangepakt. In dit verband roepen zij het 
Europees Parlement op gebruik te maken van de in het VEU vastgelegde procedures voor een 
gewone herziening van het Verdrag, met als doel een federale economische regering in te 
stellen die democratische verantwoording moet afleggen aan het Europees Parlement. 
Daarnaast dringen zij aan op structurele hervormingen om de concurrentiepositie en de 
werkgelegenheid in Europa te verbeteren. Ten slotte verzoeken zij het Europees Parlement 
een agenda op te stellen voor een nieuwe constitutionele conventie die deze veranderingen 
moet bewerkstelligen en het vertrouwen van de markt en de burgers in de toekomst van de EU 
moet herstellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener vraagt het Europees Parlement een leidende rol te spelen bij de oprichting van een 
begrotingsunie. Hij doet enkele specifieke aanbevelingen – de uitgifte van euro-obligaties 
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waarvoor een gemeenschappelijk begrotingsbeleid in het beheer van een federale 
economische regering nodig zou zijn, de voltooiing van de interne markt, structurele 
hervormingen gericht op het vergroten van het concurrentievermogen en de tewerkstelling 
door middel van meer samenwerking – en roept het EP op een nieuwe constitutionele 
conventie bijeen te roepen die wordt belast met de taak de nodige wijzigingen in het Verdrag 
aan te brengen om een begrotingsunie op te richten, het financiële systeem van de EU te 
hervormen en het vertrouwen van de markt en van de bevolking in de toekomst van de EU te 
herstellen.

Het verzoekschrift kan beschouwd worden als een bijdrage aan de brede ondersteuning van 
een diepere fiscale integratie in de eurozone, teneinde de zwakheden in de opzet van de 
economische en monetaire unie aan te pakken (EMU). De belangrijkste institutionele spelers 
op het Europese speelveld en de Commissie delen de opvatting dat de EMU sterker moet 
worden en de uitdagingen van de toekomst beter moet kunnen aangaan.
Op de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012 werden de voorzitters van de Commissie, het 
Parlement, de Europese Raad en de Europese Centrale Bank uitgenodigd om een specifiek en 
aan een tijdschema gebonden routekaart voor de verwezenlijking van een echte EMU te 
ontwikkelen. Een tussentijds verslag werd gepubliceerd in oktober, gevolgd door een 
definitief verslag op 13 - 14 december.

Op 28 oktober 2012 publiceerde de Commissie haar bijdrage aan het definitieve verslag 
getiteld "Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie". Daarin geeft de 
Commissie haar ambitie te kennen om een volledige economische, politieke, begrotings- en 
bankenunie te verwezenlijken en legt ze de noodzakelijke stappen vast op korte, middellange 
en lange termijn om deze doelstellingen te behalen. De weg vooruit vereist zorgvuldig 
uitgebalanceerd optreden. De stelregel is dat elke stap vooruit naar een verdere wederzijdse 
waarborging van risico's gepaard moet gaan met een grotere begrotingsdiscipline en fiscale 
integratie. De hechtere integratie van de financiële regulering, het begrotingsbeleid en het 
economisch beleid en de daarvoor vereiste instrumenten moeten steeds gepaard gaan met 
eenzelfde mate van politieke integratie, waardoor de democratische legitimiteit en het 
afleggen van rekenschap gewaarborgd zijn.
Het is duidelijk dat een begrotingsunie het sluitstuk van de EMU zou zijn en dit dus 
onmogelijk is zonder eerst een aantal tussenstappen te zetten. Sommige veranderingen kunnen 
nu doorgevoerd worden onder het huidige Verdrag, maar voor de ambitieuzere veranderingen 
moet het Verdrag worden herzien. De oproep van indiener tot een constitutionele conventie 
die belast wordt met het doorvoeren van de nodige veranderingen voor de begrotingsunie is 
een manier om het Verdrag te herzien.
De Commissie streeft ernaar expliciete ideeën voor verdragswijzigingen te presenteren voor 
een debat dat plaats moet vinden vóór de volgende Europese verkiezingen in 2014, met het 
oog op het vaststellen van de rechtsgrondslag voor de stappen die op middellange termijn 
moeten worden ondernomen, te weten de invoering van een aanzienlijk versterkt kader voor 
economisch en begrotingstoezicht, een verder ontwikkelde Europese begrotingscapaciteit 
waarmee solidariteit wordt ondersteund, en de implementatie van structurele hervormingen ter 
stimulering van duurzame groei, alsmede de hechtere integratie van besluitvorming op 
beleidsgebieden als belastingheffing en arbeidsmarkten, als belangrijk instrument voor 
solidariteit.

Sinds de publicatie van de blauwdruk is vooruitgang geboekt in de stappen op weg naar een 
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begrotingsunie. De Raad en het Parlement zijn informeel in overeenstemming over het 
twopack, een wetsvoorstel bestaande uit twee verordeningen die zo snel mogelijk vastgesteld 
dienden te worden, en deze bevindt zich in de slotfase voor goedkeuring. Zoals op 20 februari 
2013 werd aangekondigd door voorzitter Barroso, zal de Commissie een deskundigengroep 
bijeenroepen om de analyse van mogelijke voordelen, risico's vereisten en obstakels van de 
gedeeltelijke vervanging van de nationale uitgifte van schuldbewijzen door een gezamenlijke 
uitgifte in de vorm van een aflossingsfonds en euroschatkistpapier. De groep wordt belast met 
de opdracht grondig te beoordelen hoe deze vorm gegeven kunnen worden wat betreft 
wetsbepalingen, financiële structuur en het noodzakelijke aanvullend economisch en 
begrotingskader. Er moet met name rekening gehouden worden met de essentiële kwestie van 
democratische verantwoording.
De Commissie zal bovendien binnenkort, na het besluit over het volgende meerjarig 
financieel kader voor de EU en vóór het einde van 2013, de volgende voorstellen indienen ter 
aanvulling van het bestaande kader voor het economisch bestuur: (i) maatregelen om een 
betere voorafgaande coördinatie van grote hervormingsprojecten te waarborgen en (ii) de 
totstandbrenging van een "instrument voor convergentie en concurrentievermogen" om 
financiële steun te bieden voor de tijdige tenuitvoerlegging van structurele hervormingen die 
duurzame groei bevorderen. Dit nieuwe systeem, dat volledig binnen het institutionele kader 
van de Unie valt, zou gebaseerd zijn op het bestaande EU-toezichtkader. Het zou de diepere 
integratie van het economisch beleid combineren met financiële ondersteuning en daarmee 
aansluiten bij het uitgangspunt dat stappen in de richting van een grotere 
verantwoordelijkheid en economische discipline gepaard moeten gaan met een grotere mate 
van solidariteit. Het dient met name ter versterking van het structurele vermogen van de 
economie van een lidstaat om asymmetrische schokken op te vangen.

In de volgende maanden, na de voorgenomen goedkeuring van het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme, zal de Commissie een voorstel indienen voor een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat de herstructurering en afwikkeling van banken in de lidstaten 
die lid zijn van de bankenunie zal sturen. De Commissie verwacht vóór eind 2013 formele 
voorstellen in te dienen op grond van artikel 138, lid 2, VWEU om tot een eensluidend 
standpunt te komen met betrekking tot het verkrijgen van de waarnemersstatus van de 
eurozone in het dagelijks bestuur van het IMF, gevolgd door het verwerven van een zetel.
Conclusie

De oproep van indiener voor een begrotingsunie komt ruwweg overeen met de visie van de 
Commissie voor de slotfase van de EMU. Hoewel de voorgestelde specifieke acties afwijken 
van de onmiddellijke beleidsagenda van de Commissie omwille van de noodzakelijke fasering 
van stappen naar een diepe integratie, worden ze overgemaakt aan een andere instelling en 
vormen ze een waardevolle bijdrage aan het debat over de toekomst van de EMU.


