
AD\1053564NL.doc PE544.400v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 – 2019

Commissie constitutionele zaken

2014/2145(INI)

19.3.2015

ADVIES

van de Commissie constitutionele zaken

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake de evaluatie van het kader voor economisch bestuur: balans en 
uitdagingen
2014/2145(INI)

Rapporteur voor advies: Sylvie Goulard



PE544.400v02-00 2/6 AD\1053564NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\1053564NL.doc 3/6 PE544.400v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat een wezenlijke verbetering van de democratische legitimiteit van de 
economische en monetaire unie (EMU), binnen het institutionele kader van de Unie en 
volgens de communautaire methode, absoluut noodzakelijk is; is van mening dat de op 
intergouvernementele verdragen gebaseerde wettelijke regelingen die tijdens de crisis 
ingevoerd zijn een belemmering voor de democratische legitimiteit van de EMU vormen; 
verlangt daarom dat het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) zo spoedig mogelijk in 
het EU-acquis wordt verwerkt, rekening houdend met het feit 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; dringt er tevens op 
aan dat de ter zake doende bepalingen van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 
bestuur (TSCG) uiterlijk binnen vijf jaar na de inwerkingtreding ervan in het juridisch 
kader van de Europese Unie worden opgenomen, na een grondige evaluatie van de 
toepassing; 

2. bepleit in dit verband een minder complexe, maar efficiëntere en transparantere 
economische governance, met als langetermijndoel verdieping van de integratie van de 
EU, terwijl op middellange termijn oplossingen worden geboden om de eurozone en de 
Unie in staat te stellen aan de huidige uitdagingen het hoofd te bieden;

3. onderstreept dat de Eurogroep en de Eurotop informele configuraties zijn van 
respectievelijk de Raad Economische en Financiële Zaken en de Europese Raad en dat 
daar tijdens de financiële en economische crisis belangrijke besluiten genomen zijn op het 
gebied van de EMU, doch dat het die besluiten daardoor ontbreekt aan voldoende 
democratische legitimiteit;

4. pleit voor een interinstitutioneel akkoord tussen het Parlement, de Commissie en de Raad 
om te verzekeren dat het Parlement de verschillende etappes in het Europees semester kan 
toetsen, te beginnen bij de jaarlijkse groeianalyse;

5. acht het noodzakelijk dat de tenuitvoerlegging van de economische dialoog nauwlettend 
geëvalueerd wordt zodat een adequate parlementaire controle in alle stadia van de 
procedures (stabiliteits- en groeipact (SGP) en procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden (MIP)) verzekerd is;

6. is tevreden over de inrichting van de interparlementaire conferentie over het economisch 
en financieel bestuur van de Europese Unie; wijst echter op de beperkingen hiervan 
wanneer het erom gaat de beleidsmakers verantwoording te laten afleggen 
("accountability"); is van mening dat de parlementaire controle op het gebied van de EMU 
moet worden gedeeld tussen het nationale en het Europese niveau en dringt erop aan dat 
verantwoordelijkheid moet worden genomen op het niveau waar besluiten worden 
getroffen of ten uitvoer worden gelegd, waarbij de nationale parlementen de nationale 
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overheden controleren en het Europees Parlement de uitvoerende macht van de EU 
controleert; acht dit de enige manier om te zorgen voor een grotere verantwoordingsplicht 
in de besluitvorming; is van mening dat deze grotere legitimiteit kan worden gewaarborgd 
via goedkeuring van de nationale hervormingsprogramma's en eventuele 
convergentiepartnerschappen door de nationale parlementen, evenals goedkeuring – via de 
medebeslissingsprocedure – van de brede Europese beleidsoriëntaties in de vorm van 
convergentierichtsnoeren, een nieuwe wetgevingshandeling van de EU waarmee een zeer 
beperkt aantal prioriteiten voor een overeengekomen periode worden vastgesteld om met 
name te worden gebruikt bij de goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse en de 
landenspecifieke aanbevelingen; benadrukt dat deze vorm van samenwerking niet moet 
worden gezien als een manier om een nieuw gemengd parlementair orgaan op te richten, 
hetgeen vanuit democratisch en constitutioneel oogpunt zowel ondoelmatig als onwettig 
zou zijn; 

7. betreurt het dat de nationale parlementen onvoldoende in staat zijn om controle en invloed 
uit te oefenen op het optreden van hun regering in de EU; is van oordeel dat de nationale 
parlementen een actievere rol in de beleidsvorming moeten spelen door de standpunten 
die hun regering bij de Commissie gaat inbrengen vooraf te toetsen en gestalte te geven;

8. benadrukt dat het juridisch kader voor steunprogramma's moet worden geëvalueerd om te 
waarborgen dat het Parlement volledig wordt betrokken bij alle besluiten die onder 
bevoegdheid van de Commissie worden genomen, teneinde voor volledige democratische 
legitimiteit en verantwoording te zorgen; verzoekt de Commissie op gezette tijden verslag 
uit te brengen aan het Parlement over de besluiten die worden genomen wanneer zij de 
tenuitvoerlegging van programma's van de lidstaten controleert; onderstreept dat het 
Parlement onverwijld gevolg moet geven aan zijn resolutie van 13 maart 2014 over het
onderzoek naar de rol en de werkzaamheden van de trojka (ECB; Commissie en IMF) met 
betrekking tot het programma voor de landen van de eurozone1, en een nieuwe, 
afzonderlijke resolutie moet opstellen die volledig is gewijd aan dit probleem, op basis 
van en voortbouwend op het eerste onderzoek; 

9. is van mening dat het, om de houdbaarheid van de nationale overheidsfinanciën op de 
lange termijn te waarborgen, uiterst belangrijk is dat de Commissie de kwaliteit van 
overheidsfinanciën controleert, en met name verifieert dat nationale begrotingen op de 
toekomst zijn gericht, door samen met Eurostat investeringsuitgaven te identificeren en 
deze meer aan te moedigen dan consumptie-uitgaven; 

10. is van mening dat een "volwaardige EMU" niet beperkt mag blijven tot een systeem van 
regels, maar begrotingscapaciteit moet krijgen als onderdeel van de begroting van de 
Unie, op basis van specifieke eigen middelen, ter ondersteuning van groei en sociale 
cohesie en om structurele verschillen en financiële noodsituaties aan te pakken die 
rechtstreeks verband houden met de monetaire unie, en daar waar structurele 
hervormingen nodig zijn; 

11. is van mening dat de sociale dimensie van de EMU in aanmerking moet worden genomen 
en herinnert eraan dat in artikel 9 van het VWEU wordt bepaald dat "de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden rekening houdt met de eisen in 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0239.
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verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging 
van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting ..."; herinnert 
er tevens aan dat in artikel 3 van het VEU wordt bepaald dat de Unie zich inzet voor "een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang"; is van mening dat het menselijk potentieel 
overeenkomstig het beginsel van de menselijke waardigheid zoals dat is verankerd in het 
Verdrag, niet mag worden verspild en moet worden beschouwd als een essentieel element 
van het concurrentievermogen; dringt erop aan dat in de hiërarchie van normen evenveel 
gewicht wordt toegekend aan de sociale rechten als aan de vrijheden van de interne markt;

12. verlangt dat de voorzitters van de vier instellingen een ambitieuze routekaart voorleggen 
met de wettelijke en institutionele stappen die nodig zijn om een optimale toekomst voor 
de eurozone, de EU en haar burgers tot stand te brengen; wijst erop dat het Parlement zich 
volledig zal inzetten bij het aanstaande overleg en de besluitvorming via een door de 
plenaire vergadering aan te nemen resolutie, die de basis zal vormen voor de bijdrage van 
de Voorzitter aan de routekaart, zoals beschreven in voetnoot 1 bij de analytische nota ter 
voorbereiding van de informele Europese Raad van 12 februari 2015 (Voorbereiding van 
de volgende stappen met het oog op een betere economische governance in de eurozone): 
"De voorzitter van de Commissie heeft aangegeven voornemens te zijn om tijdens de 
voorbereiding van het rapport van de vier voorzitters de inbreng van de Voorzitter van het 
Europees Parlement in zijn overwegingen mee te nemen";

13. is van mening dat een volwaardige EMU een versterking vereist van de rechtsstaat zoals 
bepaald in artikel 2 van het VEU; stelt dat de rechtsstaat gedefinieerd wordt als een 
institutioneel systeem waarin de overheid onderworpen is aan de wet en de gelijkheid van 
rechtspersonen wordt gewaarborgd door onafhankelijke rechtspraak; is van mening dat dit 
vraagstuk een van de prioriteiten zou moeten vormen die – samen met andere – in het 
kader van het verslag over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige 
institutionele opbouw van de Europese Unie" worden behandeld, en dat hierbij ook moet 
worden gekeken naar inbreukprocedures en nietigverklaring van besluiten van de 
Commissie en de Raad; denkt dat participatie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (EHvJ) een duidelijke waarborg zal zijn dat de regels op uniforme wijze worden 
toegepast, ongeacht de omvang van de lidstaat; en dat de rechten van burgers en hun 
organisaties in de landen die onder het programma vallen, worden beschermd; stelt dat 
deze rol van het Hof van Justitie niet zal resulteren in een vertraging van de procedures 
voor economische governance, daar deze procedures geen opschortende werking hebben.
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