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Resolutie van het Europees Parlement over de begrotingscapaciteit voor de eurozone 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 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 stabiliteit1, 

– 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 eurozone2, 

– 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 

eurogebied3, 

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

voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten4, 

– 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 eurogebied5, 

                                                 
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 beleid1, 

– 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 

onevenwichtigheden2, 

– 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 tekorten3, 

– 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 het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015 over de voltooiing van 

Europa's economische en monetaire unie, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het Verdrag van de Unie eist dat zij zich inzet voor duurzame 

ontwikkeling op basis van economische groei waarbij zij streeft naar volledige 

werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en de economische, sociale en territoriale 

samenhang en de solidariteit tussen de lidstaten bevordert; 

B. overwegende dat de Europese monetaire unie in de praktijk de ontwikkeling van de 

lidstaten heeft geblokkeerd en er de oorzaak van is dat zij thans een periode van recessie 

en deflatie doormaken met hoge werkloosheidspercentages; 

C. overwegende dat in de eurozone, na een periode van gedwongen convergentie in de 

aanloop naar de invoering van de gemeenschappelijke munt, sprake is geweest van een 

toename van de structurele divergentie, waardoor de eurozone minder goed in staat was 

te reageren op schokken; 

D. overwegende dat ten gevolge van op zowel op Europees als op nationaal niveau 

opgelegde aanpassingen van de regelgeving en structurele hervormingen de reeds 

moeilijke economische en sociale situatie is verslechterd; 

E. overwegende dat de gemeenschappelijke munt vanaf het begin de verschillen tussen 

landen met een tekort en landen met een surplus heeft vergroot, waardoor onhoudbare 

macro-economische onevenwichtigheden ontstaan, met name in veel perifere landen, 

hetgeen weerspiegelt dat het structureel onmogelijk is dat de gemeenschappelijke munt 

                                                 
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. 
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werkelijke convergentie en samenhang kan waarborgen binnen een valutagebied dat bij 

lange na niet optimaal is; 

F. overwegende dat de zwakke punten van de EMU nog zijn versterkt ten gevolge van 

maatregelen als de sixpack- en de twopackverordeningen, de invoering van het 

Europees semester en nieuwe instrumenten zoals het ESM; 

G. overwegende dat de instellingen van de EU en de Unie als geheel totaal geen rekening 

hebben gehouden met de verwoestende gevolgen van hun keuzes op politiek en 

economisch gebied ten koste van de burgers en de Europese kleine ondernemingen; 

H. overwegende dat het vertrouwen van Europese burgers in het EU-project de afgelopen 

jaren dramatisch is verminderd; 

I. overwegende dat alle inspanningen van de afgelopen decennia met het oog op meer 

fiscale en politieke integratie binnen de eurozone tevergeefs zijn geweest; 

J. overwegende dat het huidige kader voor economische governance gedomineerd wordt 

door de supranationale, technocratische lichamen en intergouvernementele structuren 

van de grootste EU-lidstaten, overwegende dat dit botst met het soevereine recht van de 

lidstaten om het economisch en sociaal beleid dat zij passend achten democratisch te 

kiezen, waardoor de politieke legitimiteit van de genomen besluiten sterk ondermijnd 

raakt; 

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

voorwaarden voor een optimaal valutagebied, onhoudbare macro-economische 

onevenwichtigheden en verschillen in de eurozone heeft veroorzaakt en in de hand 

gewerkt, wat tot de opbouw van buitensporige overschotten op de lopende rekening en 

bijbehorende tekorten heeft geleid; onderstreept dat de structuur van de EMU politiek 

onhoudbaar is, zoals de vele schendingen van haar wettelijke kader aantonen; 

onderstreept dat de euro als instrument de meeste verdeeldheid in de Europese integratie 

heeft gezaaid sinds de Tweede Wereldoorlog; 

2. benadrukt dat de gemeenschappelijke munt een asymmetrisch en vernietigend effect 

heeft gehad op zwakkere economieën, die werden gedwongen tot een pijnlijke 

aanpassing door middel van interne devaluatie als gevolg van een ten opzichte van hun 

economieën overgewaardeerde munt, terwijl sterkere economieën van de eurozone hun 

uitvoer konden uitbreiden en grote en blijvende externe overschotten konden 

accumuleren;  

3. wijst erop dat de crisis heeft aangetoond dat een gemeenschappelijk "one-size-fits-all" 

monetair beleid niet volstaat om het hoofd te bieden aan asymmetrische schokken in de 

eurozone en dat door de onmogelijkheid om de valuta te laten fluctueren de last van 

aanpassingen wordt afgewenteld op de zwakste economieën van de eurozone, die zich 

gedwongen zien tot een zeer pijnlijke interne devaluatie om hun concurrentievermogen 

te herstellen; 

4. herinnert eraan dat de EMU beperkt is gebleven tot een rigide stelsel van vaste 

wisselkoersen en onhoudbare begrotingsregels; betreurt het te moeten zeggen dat, na 
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een lange en pijnlijke periode van nominale aanpassing, het duidelijk moet zijn dat een 

eventuele hervorming van de EMU-structuur die bestaat uit het opleggen van 

bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen, negatieve gevolgen zal hebben 

voor alle leden van de eurozone; 

5. merkt op 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 de belangrijkste macro-economische instrumenten; 

6. benadrukt dat de huidige coördinatiemechanismen en -instrumenten de lidstaten er 

onnodig van weerhouden om democratisch te kiezen voor het economisch beleid dat zij 

in hun specifieke situatie noodzakelijk en adequaat achten; 

7. verzoekt de Commissie het opleggen van bezuinigingsmaatregelen te staken en de 

lidstaten in staat te stellen het economisch beleid te voeren dat zij nodig hebben om de 

ongekend hoge werkloosheid, de armoede en de sociaal-economische ongelijkheid te 

bestrijden, binnen een kader waarin de economische soevereiniteit geëerbiedigd wordt; 

8. merkt op dat de door de ECB na de crisis uitgevaardigde onconventionele monetaire 

beleidsmaatregelen niet de verwachte effecten hebben gehad; herinnert eraan dat de 

enorme hoeveelheid in de markten geïnjecteerde liquiditeiten geblokkeerd zijn gebleven 

in het financiële systeem en door de banken gebruikt zijn voor speculatieve doeleinden, 

en niet voor financiering en ondersteuning van de reële economie; merkt op dat de 

ongeëvenaarde hoeveelheid liquiditeiten mettertijd schadelijke gevolgen kan hebben 

voor de productiestructuur; 

9. benadrukt dat de huidige verdragen en instrumenten slechts voorzien in enkele van de 

noodzakelijke stappen in de richting van een duurzamer en democratisch kader, en 

onderstreept dat een herziening van de Verdragen noodzakelijk is om de structurele 

zwakheden van de institutionele opzet van de EMU aan te pakken; 

10. wijst er bezorgd op dat het huidige institutionele debat over de vereiste maatregelen met 

het oog op verdere versterking van de beleidscoördinatie naar aanleiding van het verslag 

van de vijf voorzitters nog steeds grotendeels gebaseerd is op een dogma als de 

onomkeerbaarheid van één enkele munteenheid, en op beleidsrecepten die duidelijk 

ongeschikt zijn gebleken om de economische groei, werkgelegenheid en convergentie in 

de eurozone te bevorderen en die aldus hebben geleid tot een verlenging van de zich 

voortslepende economische en sociale crisis en een versnelde desintegratie van de EU; 

11. wijst erop dat de kapitaalmarktenunie de complexiteit en onderlinge verwevenheid van 

het financiële stelsel van de EU zou doen toenemen, hetgeen schadelijk is voor de 

financiële stabiliteit; 

12. is bezorgd over de negatieve gevolgen van de bankenunie; wijst erop dat is gebleken dat 

het huidige gemeenschappelijk toezichtkader sterk gericht is op de bestrijding van 

kredietrisico's, terwijl het helemaal geen aandacht besteedt aan de financiële 

systeemrisico's; is van mening dat de bail-inregels ingetrokken moeten worden in de 
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lidstaten waar de toepassing ervan haaks staat op de bescherming van spaargelden 

waarin de nationale wetgeving voorziet, en dat in plaats daarvan de bancaire stelsels van 

deze lidstaten ondersteund moeten worden door een nationale centrale bank die fungeert 

als kredietverstrekker in laatste instantie; wijst erop dat de voorgestelde herstel- en 

afwikkelingsmechanismen, zoals de financiële overbruggingsmechanismen en het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, geen adequate en geloofwaardige instrumenten 

zijn om een afwikkeling van de grootste Europese banken te ondersteunen; is daarom 

van mening dat de bankenunie de stabiliteit van de bankensector niet heeft kunnen 

vergroten;  

13. is van mening dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) een 

inadequaat instrument is gebleken voor het dichten van de enorme investeringskloof in 

de EU en het ondersteunen van het herstel na de crisis; betreurt het feit dat gebruik 

wordt gemaakt van publiek-private partnerschappen en dat er een tendens bestaat in de 

richting van grootschalige infrastructuurprojecten met ernstige gevolgen voor het milieu 

en zonder toegevoegde waarde; 

14. is van mening dat de euro de beloften inzake stabiliteit, convergentie, groei en 

werkgelegenheid niet heeft waargemaakt; merkt op dat elke poging om dit doel te halen 

door middel van een begrotingscapaciteit alleen effectief kan zijn wanneer een 

stabilisatie- en compensatiemechanisme zou worden ingesteld op basis van aanzienlijke 

overdrachten van landen met een overschot naar gebieden die zich in een economische 

depressie bevinden; is van mening dat een dergelijk mechanisme politiek en technisch 

onhaalbaar is, en verwerpt dan ook elke poging tot opbouw van een 

begrotingscapaciteit; 

15. merkt op dat voor het aanpakken van de onevenwichtigheden en het opvangen van de 

symmetrische en asymmetrische schokken in de EMU dergelijke overdrachten van 

dusdanig grote omvang zouden moeten zijn dat dit in politiek en financieel opzicht 

onrealistisch is; 

16. wijst erop dat alle tot dusver geleverde inspanningen met het oog op een duurzamer 

monetaire unie tevergeefs zijn geweest, terwijl een systeem van overdrachten op basis 

van solidariteit en risicodeling geen deel uitmaakt van de politieke agenda voor de 

toekomst van de EU; verlangt daarom dat het zwaartepunt komt te liggen op het zoeken 

naar alternatieve oplossingen; 

17. toont zich uitermate bezorgd over de voorstellen ter versterking van de monetaire unie 

die momenteel overwogen worden en die gebaseerd zijn op het opleggen van structurele 

hervormingen en begrotingsconsolidatie in landen met een tekort; benadrukt dat verder 

verlies van economische soevereiniteit de economische, politieke en sociale problemen 

slechts zal verergeren en geen echte oplossing zal bieden voor de stabiliteit van de 

eurozone; 

18. verwerpt ten stelligste het idee om binnen de Commissie een schatkist en een minister 

van Financiën voor de eurozone in te stellen, aangezien deze buiten elke vorm van 

democratische controle zouden vallen en zij politieke legitimiteit en 

verantwoordingsplicht jegens de Europese burgers in hoge mate zouden ontberen; 
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19. benadrukt derhalve dat het dringend noodzakelijk is om alternatieve oplossingen te 

verkennen, zodat de welvaart, volledige werkgelegenheid en sociale cohesie in de EU 

hersteld kunnen worden; onderstreept dat het recht van de lidstaten om soevereine 

controle uit te oefenen over hun monetair en begrotingsbeleid geëerbiedigd moet 

worden, hetgeen de enige manier is om democratische legitimiteit te waarborgen en een 

eerlijk en adequaat sociaal zekerheidsstelsel en hoogwaardige openbare dienstverlening 

te handhaven, terwijl werkloosheid, armoede en sociale ongelijkheid worden bestreden; 

20. is van mening dat het kader voor economische governance soevereine 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; 

onderstreept dat het dringend noodzakelijk is de begrotingsbeperkingen van de 

Commissie op overheidsinvesteringen en sociaal beleid op te heffen door middel van 

een radicale herziening van de Verdragen en van het six- en het twopack, alsmede door 

intrekking van het begrotingspact; 

21. is van mening dat de lidstaten in staat gesteld moeten worden een structurele 

hervorming van de banksector door te voeren op grond van een duidelijke en verplichte 

scheiding van beleggings- en commerciële activiteiten, op basis van het Glass-Steagall 

Act model, wanneer zij van mening zijn dat dit de juiste weg is om de accumulatie van 

systeemrisico's tegen te gaan, onderlinge afhankelijkheid en risico's binnen hun 

banksector te verminderen en de veerkracht ervan te vergroten; benadrukt dat dit de 

enige manier kan zijn om een efficiënte oplossing te bieden voor het probleem van "te 

groot om failliet te gaan", en om te voorkomen dat moet worden overgegaan tot 

reddingsoperaties; 

22. betreurt het dat de huidige politieke impasse het zoeken naar een effectieve oplossing, 

aan de hand waarvan Europese economieën uit de recessie geleid kunnen worden, in de 

weg staat; toont zich bezorgd dat verlenging van de huidige economische stagnatie en 

politieke crisis kan leiden tot een chaotische en ongecontroleerde opheffing van de 

monetaire unie; benadrukt dat het dringend noodzakelijk is om een plan te maken voor 

een ordentelijke en gecoördineerde ontmanteling van de eurozone en om tegelijkertijd te 

voorzien in democratische mechanismen voor de vrijwillige terugtrekking van een 

lidstaat uit de eurozone; 

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 

Europese Raad, de Commissie, de Raad, de Eurogroep, de Europese Centrale Bank en 

de directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme, alsmede aan de parlementen van 

de lidstaten. 

Or. en 

 

 


