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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0190/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie van het kader voor economische 

governance: balans en uitdagingen 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 

21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op 

lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
1
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 

mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en 

beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van 

buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone
2
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

november 2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het 

eurogebied
3
, 

– gezien Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van 

voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten
4
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1174/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 november 2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van 

buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied
5
, 

                                                 
1 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1. 
2 PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11. 
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1. 
4 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41. 
5 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 8. 
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– gezien Verordening (EU) nr. 1175/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over 

versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie 

van het economisch beleid
1
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 november 2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische 

onevenwichtigheden
2
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking 

van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten
3
, 

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

– gezien het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en 

monetaire unie (VSCB),  

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2014 betreffende het onderzoeksrapport over de rol 

en werkzaamheden van de trojka (de Europese Centrale Bank (ECB), de Commissie en 

het Internationaal Monetair Fonds) met betrekking tot de landen die vallen onder een 

programma voor de eurozone
4
, 

– gezien zijn resolutie van 12 december 2013 over grondwettelijke problemen in verband 

met meerlagige governance in de Europese Unie
5
, 

– gezien zijn resolutie van 1 december 2011 over het Europees semester voor coördinatie 

van het economisch beleid
6
,  

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over de financiële, economische en sociale crisis: 

aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven
7
, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2014 getiteld "Evaluatie van 

de economische governance – Verslag over de toepassing van de Verordeningen (EU) 

nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 en 473/2013" 

(COM(2014)0905), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 januari 2015 getiteld "Het optimaal 

benutten van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en 

groeipact" (COM(2015)0012), 

– gezien het zesde verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie van de 

                                                 
1 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 12. 
2 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25. 
3 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 33. 
4 Aangenomen teksten, P7_TA (2014)0239. 
5 Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0598. 
6 PB C 165 E van 11.6.2013, blz. 24. 
7 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 140. 
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Commissie van 23 juli 2014 (COM(2014)0473), 

– gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad in juni en december 

2014, 

– gezien de conclusies van de Europese top van oktober 2014, 

– gezien de jaarlijkse groeianalyse 2015 (COM(2014)0902), 

– gezien de aankondiging van de ECB van 22 januari 2015 over de uitbreiding van het 

programma voor de opkoop van activa, 

– gezien het ECB Occasional Paper nr. 157 van november 2014 getiteld "The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance framework", 

– gezien IMF Working Paper nr. 15/95 van mei 2015 getiteld "The Macroeconomic 

Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies", 

– gezien de beleidsnota van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) van juli 2014 

getiteld: "Structural budget balance: a love at first sight turned sour", 

– gezien het verslag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) over 2012, getiteld "Implicit Guarantees for Bank Debt: Where 

Do We Stand?", 

– gezien OESO-werkdocument nr. 977 van 6 juli 2012 getiteld "Implications of output 

gap uncertainty in times of crisis", 

– gezien OESO-werkdocument nr. 163 inzake sociale zaken, arbeid en migratie van 

9 december 2014 getiteld "Trends in income inequality and its impact on economic 

growth", 

– gezien de conclusies van de Raad over het "Zesde verslag inzake economische, sociale 

en territoriale cohesie: investeren in groei en werkgelegenheid", dat is goedgekeurd 

door de Raad Algemene Zaken (Cohesie) van 19 november 2014, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen 

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming en de Commissie constitutionele zaken (A8-0190/2015), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de werkloosheid in de EU en de eurozone in 2015 en 2016 volgens de 

lenteprognose van de Commissie naar verwachting onaanvaardbaar hoog zal blijven 

(respectievelijk boven de 11 % en om en nabij de 10 %); 

B. overwegende dat er, ook na de interventie van de trojka, enorme verschillen blijven 

bestaan tussen de lidstaten waarbij de voorziene groeipercentages van het bbp in 2015 

variëren van -0,5 % in Cyprus tot +3,6 % in Ierland; 
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C. overwegende dat de investeringen in de eurozone volgens de lenteprognose van de 

Commissie nog steeds te laag zijn en naar verwachting met een ontoereikende 1,7% 

zullen stijgen;  

D. overwegende dat het Europees investeringsplan van 21 miljard EUR, dat bedoeld is om 

de komende drie jaar 315 miljard EUR aan nieuwe investeringen te genereren, 

gebaseerd is op de twijfelachtige aannames dat de hefboomfactor 15 bedraagt en dat 

particuliere investeringen kunnen worden aangetrokken voor projecten met een hoog 

risico; 

E. overwegende dat de ECB een programma van kwantitatieve verruiming (quantitative 

easing) van 1,1 biljoen EUR is gestart om het risico van aanhoudend lage inflatie tegen 

te gaan en de reële economie nieuw leven in te blazen; dat de 19 nationale centrale 

banken overheidsobligaties van hun eigen lidstaten zullen opkopen en het daaraan 

verbonden risico daarvan zullen dragen; dat de risicodeling zich beperkt tot 20 % van de 

aankopen, waarvan 12 % betrekking heeft op door Europese instellingen uitgegeven 

obligaties en slechts een symbolische en onbetekenende 8 % op staatsobligaties van 

lidstaten van de eurozone, waaruit het gebrek aan politieke wil van de zijde van de 

lidstaten blijkt om zowel de voordelen als de nadelen van een echt gemeenschappelijk 

monetair beleid te aanvaarden; 

F. overwegende dat het transmissiemechanisme dat het monetair beleid vertaalt naar de 

reële economie ondanks de onconventionele maatregelen die de ECB sinds 2010 heeft 

genomen nog steeds zeer beperkt werkt; dat het risico van deflatie volgens de 

lenteprognose van de IMF nog steeds een primair punt van zorg is voor de eurozone en 

dat enkele lidstaten reeds deflatie kennen;  

G. overwegende dat de financiële crisis van 2008 heeft geleid tot grootschalig ingrijpen 

door EU-regeringen om de financiële sector te beschermen; dat de totale staatssteun aan 

de financiële sector meer dan 5 biljoen EUR heeft bedragen (40,3 % van het bbp van de 

EU); 

H. overwegende dat volgens het OESO-verslag van 2012 de houdbaarheid van de 

staatsschulden sterk wordt beïnvloed door de hoogte van expliciete of impliciete 

garanties voor bankschulden;  

I. overwegende dat het IMF, volgens de World Economic Outlook van april 2015, van 

oordeel is dat structurele hervormingen op basis van de arbeidsmarktwetgeving geen 

statistisch significant effect hebben op de totale factorproductiviteit, in tegenstelling tot 

investeringen in O&O en innovatie, die de hoogste productiviteitswinst opleveren, wat 

betekent dat de economische en sociale aanpassingskosten tijdens het 

hervormingsproces niet worden gecompenseerd door positieve effecten inzake 

productiegroei op langere termijn;  

J. overwegende dat volgens het in mei 2015 gepubliceerde werkdocument van het IMF 

over de macro-economische effecten van overheidsinvesteringen, meer van dergelijke 

investeringen de productie doen toe- en de werkloosheid doen afnemen, zowel op korte 

als op lange termijn; overwegende dat de effecten sterker blijken te zijn in een situatie 

van economische neergang en monetaire accommodatie, zoals in de eurozone, en tot 
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een daling van de schuldquote kunnen leiden; overwegende dat met de uitgifte van 

schuldpapier gefinancierde overheidsinvesteringen grotere effecten blijken te hebben 

dan begrotingsneutrale investeringen; 

K. overwegende dat het snijden in de overheidsbestedingen in het kader van de 

begrotingsconsolidatieplannen heeft geleid tot minder sociale bescherming, terwijl het 

aandeel van de Europese bevolking dat risico op armoede of sociale uitsluiting loopt, tot 

meer dan 25 % is toegenomen; 

L. overwegende dat diverse lidstaten als gevolg van belastingontduiking miljarden euro 

aan potentiële belastingopbrengsten zijn misgelopen, in het voordeel van grote 

ondernemingen, hetgeen het fundament voor solidariteit in de eurozone ondergraaft; 

1. is van mening dat de huidige economische situatie in de eurozone dringende, 

veelomvattende en daadkrachtige maatregelen vergt om de problemen van hoge 

werkloosheid, toenemende armoede en al te grote ongelijkheden aan te pakken en het 

risico van deflatie en een aanslepende recessie tegen te gaan;  

2. wijst erop dat het huidige kader voor economische governance niets heeft gedaan aan de 

uitdagingen om voor macro-economische stabiliteit te zorgen, duurzame groei te 

bevorderen en de oorzaken van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden 

in de eurozone aan te pakken; onderstreept dat het huidige kader geen ruimte biedt voor 

een behoorlijk debat over de alternatieven voor een onevenwichtig, op willekeurige 

begrotingsregels gebaseerd governancekader of voor een debat over de houdbaarheid 

van de monetaire unie op de lange termijn en over de mogelijkheid voor een lidstaat om 

na een democratische stemming eruit te stappen; 

3. betreurt dat het huidige kader voor economische governance in het kader van het 

stabiliteits- en groeipact (SGP), het six- en het twopack en het begrotingspact de ruimte 

die de lidstaten van de eurozone broodnodig hebben voor hun begrotingsbeleid, onnodig 

beperkt, waardoor ze, in tijden van achterblijvende vraag en ondoeltreffend monetair 

beleid, niet kunnen beschikken over het enige doeltreffende macro-economische 

instrument;  

4. wijst erop dat belangrijke beleidsinitiatieven die stoelden op de beleidsaanbevelingen 

van de Commissie en de trojka, gebaseerd waren op vertekende economische 

vooruitzichten en onzekere economische modellen die de huidige crisis niet konden 

voorspellen; waarschuwt dat de berekening van de "outputgap" gebaseerd is op een 

achterhaalde methode, zoals blijkt uit de frequente herzieningen van de ramingen van de 

Commissie; benadrukt dat bij begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen de 

grootte van de begrotingsmultiplicatoren, alsook de omvang van de negatieve 

overloopeffecten tussen landen in een periode van gelijktijdige consolidatie en het 

deflatoire effect van zich ophopende structurele hervormingen zwaar werden 

onderschat;  

5. is van mening dat het kader voor economische governance de lidstaten niet mag 

belemmeren de nodige anticyclische maatregelen door te voeren om de hoge 

werkloosheid en armoede aan te pakken en de economische groei te bevorderen;  
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6. betreurt het gebrek aan een politiek debat over de houdbaarheid van de tekort- en 

schuldcriteria, met inbegrip van de 1/20-regel voor schuldvermindering, ondanks de 

contraproductieve en nadelige effecten op de economische en sociale situatie in 

verscheidene lidstaten;  

7. betreurt dat de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie en de trojka inzake 

arbeidsmarkthervormingen resulteerden in een sterke toename van tijdelijk werk en 

deeltijdarbeid met dramatische gevolgen voor het werkloosheidspercentage, de lonen en 

de toegang tot bankleningen, waardoor de sociale onvrede en het onveiligheidsgevoel 

onder de burgers toenamen;  

Mogelijke maatregelen zonder verdragswijzigingen  

8. is van mening dat in de mededeling onvoldoende wordt aangestuurd op een verbreding 

van het toepassingsgebied van de investeringsclausule, die in het preventieve deel van 

het stabiliteits- en groeipact ruimte biedt voor flexibiliteit om investeringsprogramma's 

door de lidstaten te faciliteren, daar de flexibiliteit beperkt is tot medefinanciering van 

projecten in het kader van het structuur- en cohesiebeleid en het EFSI; is van mening 

dat deze benadering dringend opnieuw bekeken moet worden om een positieve invloed 

te hebben op groei, het scheppen van banen en sociale cohesie door in zowel het 

preventieve als het corrigerende deel een bredere "gulden regel" vast te stellen teneinde 

alle overheidsuitgaven in verband met productieve investeringen in O&O en innovatie, 

alsmede door elke lidstaat vastgestelde gewaarborgde minimuminkomens buiten 

beschouwing te laten bij de berekening van tekorten en schulden in het kader van het 

stabiliteits- en groeipact; 

9. is van mening dat structurele hervormingen in de eurozone een duidelijk 

sociaaleconomisch effect moeten hebben en direct moeten bijdragen aan de 

economische, financiële en sociale stabiliteit van de EU en de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie; benadrukt dat met de huidige aanpak van structurele 

hervormingen de voornaamste uitdagingen van verscheidene EU-lidstaten niet zijn 

aangepakt, zoals het gebrek aan institutionele verantwoordingsplicht en transparantie, 

corruptie, belastingfraude en belastingontduiking;  

10. beklemtoont dat het huidige kader voor economische governance – en met name de 

1/20-regel inzake schuldreductie – economisch, sociaal en politiek onhoudbaar is en 

dringt dan ook aan op een grondige en  ingrijpende herziening door de lidstaten weer 

monetaire en begrotingsautonomie te geven; 

11. wijst erop dat de in de jaarlijkse groeianalyse 2015 gepresenteerde driepijlerstrategie 

van de Commissie (investeringen, begrotingsregels en structurele hervormingen) in 

grote lijnen dezelfde oude strategie is waarmee het niet mogelijk is gebleken de huidige 

sociale en economische crisis te voorkomen en aan te pakken, en vraagt dan ook om 

ervan af te stappen;  

12. benadrukt dat de buitensporige overschotten op de lopende rekening in de kernlanden 

van de eurozone niet als minder alarmerend mogen worden beschouwd dan de 

buitensporige tekorten op de lopende rekening in de periferie; is van mening dat de 

procedure voor macro-economische onevenwichtigheden op een evenwichtiger manier 
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moet worden toegepast op "tekortlanden" en "overschotlanden" en in de eerste plaats 

betrekking moet hebben op landen die over aanzienlijke speelruimte beschikken, om 

een einde te maken aan oneerlijke en schadelijke concurrentiepraktijken op basis van 

interne devaluatie;  

13. is van mening dat er op het gebied van economische governance een sterke en 

dringende behoefte bestaat aan vereenvoudiging, meer zeggenschap, meer transparantie 

en democratie; meent dat volledige werkgelegenheid, duurzame economische groei en 

politieke stabiliteit moeilijk te verwezenlijken zijn door nieuwe lagen wetgeving aan de 

bestaande regels toe te voegen of door economisch beleid op te leggen aan gekozen 

nationale regeringen of parlementen, en dat verbetering uitsluitend tot stand kan worden 

gebracht door instellingen waarvoor een rechtstreekse democratische 

verantwoordingsplicht geldt; 

14. erkent, op basis van de huidige eindeloze crisissituatie, dat het kader voor economische 

governance op zowel de middellange als de lange termijn moet worden aangepast en 

aangevuld, zodat de EU en de eurozone het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen 

van volledige werkgelegenheid, financiële stabiliteit, economische groei en 

langetermijninvesteringen en tegelijk ongelijkheden en sociale uitsluiting kunnen 

aanpakken;  

15. herinnert aan de bedenking van het Europees Parlement dat de oprichting van het 

Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) buiten de structuur van de instellingen van de 

Unie om een stap terug betekent voor de politieke integratie van de Unie; stipt aan dat 

de door het ESM verleende reddingsleningen uitsluitend werden gebruikt voor de 

herkapitalisatie van de bankensector; beschouwt het ESM dan ook als een onnodige 

overlapping met andere bestaande instrumenten voor financiële steun aan de 

bankensector; 

16. wijst erop dat de Economische en Monetaire Unie is beperkt tot een star systeem van 

vaste wisselkoersen en onhoudbare begrotingsvoorschriften; benadrukt dat er voor een 

echte EMU behoefte is aan democratische steun en economische en politieke 

voorwaarden, die niet voorkomen in de EU, en aan een gemeenschappelijke 

begrotingscapaciteit, die om praktische redenen niet haalbaar is;  

17. beklemtoont dat het gebrekkige ontwerp van de EMU, bij gebrek aan de nodige 

voorwaarden voor een optimaal valutagebied, onhoudbare macro-economische 

onevenwichtigheden in de eurozone heeft veroorzaakt en in de hand gewerkt, wat tot de 

opbouw van buitensporige overschotten en tekorten op de lopende rekening heeft 

geleid; onderstreept dat de euro als instrument de meeste verdeeldheid in de Europese 

integratie heeft gezaaid sinds de Tweede Wereldoorlog; 

18. herinnert eraan dat de bankenunie het resultaat was van de politieke wil om toekomstige 

financiële crises te voorkomen en de negatieve overloopeffecten als gevolg van de 

staatsschuldencrisis in de eurozone zo veel mogelijk te beperken; wijst erop dat een 

structurele hervorming van banken op basis van een duidelijke automatische scheiding 

tussen de handelsactiviteiten en de centrale kredietfunctie nog steeds ontbreekt;  

Een stappenplan voor duurzaam en doelmatig economisch bestuur  
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19. verzoekt de lidstaten met een ambitieus stappenplan te komen waarin rekening wordt 

gehouden met de noodzaak van economische hervormingen als uiteengezet in 

onderhavig verslag;  

20. verzoekt degenen die belang hebben bij deze noodzakelijke herziening van de 

economische governance "losse eindjes" te voorkomen en alle opties te onderzoeken, 

ook die waarvoor een verdragsherziening nodig zou zijn; is van mening dat een 

dergelijk stappenplan op het volgende gebaseerd moet zijn: 

– de invoering van een recht om de eurozone te verlaten en de uitbreiding van de 

opt-outclausule, middels een verdragsherziening; 

– invoering van de stelregel dat nationale overheidsuitgaven in verband met a) 

investeringen in O&O en innovatie, en b) door elke lidstaat vastgestelde 

gewaarborgde minimuminkomens onmiddellijk buiten beschouwing worden 

gelaten bij de berekening van tekorten en schulden in het kader van het 

stabiliteits- en groeipact; 

– een koerswijziging van begrotingsconsolidatie en deflatoir beleid naar een 

langetermijnstrategie die gebaseerd is op anticyclisch beleid, sociale samenhang 

en doeltreffende hervormingen van de financiële sector en het 

vennootschapsbelastingstelsel;  

– een herzien governancekader dat de lidstaten in staat stelt hun soevereine recht uit 

te oefenen om een autonoom begrotingsbeleid te voeren; 

– de vervanging van de bestaande begrotingscriteria, met inbegrip van de regel 

inzake begrotingsevenwicht en de 1/20-regel inzake schuldreductie, door macro-

economische en sociale indicatoren, zoals reële groei, langetermijninvesteringen 

van de overheid en werkloosheidspercentages, en een billijk en transparant 

belastingstelsel; 

– een reeks maatregelen om een lidstaat die besluit de eurozone te verlaten, te 

beschermen tegen het risico van kapitaalvlucht als gevolg van speculatieve 

aanvallen; 

– een duidelijk rechtskader in de eurozone voor staatsschuldherstructurering en 

schuldverlichting; 

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

 

Or. en 

 

 


