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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de Begrotingscommissie en de Commissie 
economische en monetaire zaken, als bevoegde commissies, onderstaande suggesties in haar 
verslag op te nemen:

1. verwelkomt het voorstel tot integratie van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) 
in het rechtskader van de EU; wijst er eens te meer op dat deze integratie vergezeld 
moet gaan van passende democratische verantwoordingsplicht; is van mening dat alleen 
een dergelijke integratie beheer volgens de communautaire methode zal waarborgen, 
volledige consistentie van de begrotingsregels en -verplichtingen zal garanderen, de 
coördinatie van het economisch en het begrotingsbeleid zal bevorderen, en de 
democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht via het Europees Parlement zal 
vergroten; is van mening dat de bevoegdheden van de opvolger van het ESM geenszins 
in de plaats mogen komen van, een doublure mogen vormen voor of mogen overlappen 
met het normale macro-economische en begrotingstoezicht waarin de financiële 
regelgeving van de EU voorziet, dat uitsluitend een bevoegdheid van de Commissie 
moet blijven, mét waarborgen voor de autonomie van de opvolger van het ESM;

2. stelt vast dat de taken van de opvolger van het ESM op het gebied van het economisch 
beleid zullen liggen en dat het gebruik van de naam "Europees Monetair Fonds" (EMF) 
in dit verband misleidend zou kunnen zijn; geeft daarnaast aan dat de taken die de 
opvolger van het ESM zal verrichten het takenpakket van een "paybox" ruimschoots 
overschrijden; wijst erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) in haar advies had 
voorgesteld dat de opvolger van het ESM de naam "ESM" zou behouden; stelt vast dat 
het acroniem ESF tot verwarring zou kunnen leiden tussen een toekomstig Europees 
Stabiliteitsfonds en het Europees Sociaal Fonds; dringt er in het licht van het 
voorgaande op aan goed na te denken over de gevolgen van de keuze van een naam 
voor de opvolger van het Europees Stabiliteitsmechanisme alvorens knopen door te 
hakken;

3. herinnert eraan dat het monetaire beleid in de Unie een exclusieve bevoegdheid van de 
ECB is;

4. is gezien de institutionele structuur van de EU en van de eurozone van oordeel dat het 
systeem van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet één op één in het rechtskader 
van de EU moet worden omgezet;

5. herinnert eraan dat het voorstel van de Commissie voorziet in de oprichting van de 
opvolger van het ESM als een orgaan van de EU, hetgeen inhoudt dat het ESM 
verantwoording moet afleggen aan het Europees Parlement en de Raad en onder de 
rechterlijke controle van het Europees Hof van Justitie valt; neemt nota van de 
voorgestelde bepalingen betreffende de verantwoordingsplicht van de toekomstige 
opvolger van het ESM;

6. is van mening dat het desbetreffende kader voor de verantwoordingsplicht van de 
toekomstige opvolger van het ESM naar economische governance in zijn totaliteit moet
verwijzen; herinnert aan het verzoek van het Parlement om op dit gebied een 
interinstitutionele regeling vast te stellen;



PE631.802v02-00 4/7 AD\1174341NL.docx

NL

7. is van mening dat elke voorlopige regeling tussen het Europees Parlement en de 
opvolger van het ESM het signaal zou afgeven dat het ESM grotere autonomie gaat 
genieten, terwijl het Parlement zich met klem op het standpunt stelt dat het, 
overeenkomstig het voorstel van de Commissie, in het Verdrag en in het rechtskader 
van de EU moet worden geïntegreerd;

8. verzoekt dat het Europees Parlement onverwijld en op passende wijze op de hoogte 
wordt gesteld van de besluiten van de opvolger van het ESM als goedgekeurd door de 
Raad; dringt er bij de toekomstige directeur van de opvolger van het ESM op aan een 
transparante en regelmatige dialoog te voeren met de Commissie economische en 
monetaire zaken van het Europees Parlement;

9. beklemtoont dat volledige, nauwkeurige en tijdige informatie een voorwaarde is voor 
passende verantwoordingsplicht; vindt het in dit verband uitermate belangrijk dat wat de 
besluiten van de opvolger van het ESM, de achtergronden van dergelijke besluiten, de 
toegang tot documenten van de opvolger van het ESM, alsook tot notulen van zijn 
besprekingen betreft in de toekomstige interinstitutionele overeenkomst tussen de 
opvolger van het ESM en het Europees Parlement de hoogste mate van transparantie en 
verantwoordingsplicht wordt vastgelegd;

10. benadrukt dat voor de toekomstige directie van de opvolger van het ESM democratische 
verantwoordingsplicht moet gelden; betreurt het gebrek aan institutionele betrokkenheid 
bij de voorgestelde selectieprocedure van de directie en verlangt dat het Europees 
Parlement en de Europese Raad betrokken worden bij het besluit tot benoeming van de 
leden van de directie;

11. verlangt dat de Europese Rekenkamer een duidelijke en formele rol krijgt bij de 
kwijtingsprocedure van de opvolger van het ESM en dat de desbetreffende verslagen ter 
beoordeling aan het Europees Parlement worden voorgelegd;

12. verlangt dat bij de samenstelling van de bestuursorganen van de opvolger van het ESM 
en van de shortlist van kandidaten voor de functie van directeur toegezien wordt op 
genderevenwicht;

13. begrijpt dat de lidstaten betrokken moeten worden bij besluitvormingsprocedures die 
van invloed zijn op begrotingsmiddelen; benadrukt evenwel dat de opvolger van het 
ESM een instrument voor crisismanagement is en derhalve snel moet kunnen opereren; 
vindt dat voor een juist evenwicht moet worden gezorgd tussen het waarborgen van 
democratisch toezicht op de opvolger van het ESMF en de verantwoordingsplicht ervan 
aan de deelnemende lidstaten enerzijds en de noodzaak van het snel kunnen optreden 
anderzijds; is zich bewust van de begrotingsbevoegdheden van de nationale 
parlementen en neemt kennis van de bepalingen die de transparantie van de opvolger 
van het ESM en de verantwoordingsplicht ervan ten opzichte van de nationale 
parlementen van de ESM-leden en van de andere deelnemende lidstaten garanderen;

14. dringt aan op een grondige hervorming van het ESM op korte termijn door middel van 
een herziening van het ESM-verdrag, onverminderd ambitieuzere ontwikkelingen in de 
toekomst; merkt op dat de bedoelde hervorming gericht moet zijn op versterking van de 
EMU en verbetering van de besluitvormingsprocedure, met name in dringende situaties;
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15. stelt vast dat zowel de integratie van het ESM, als de oprichting van de opvolger van het 
ESM de institutionele structuur van de EU veranderen; vindt dan ook dat deze kwestie 
deel moet uitmaken van de bredere discussies over de eventuele toekomstige herziening 
van de Verdragen.
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