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Herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds  

Resolutie van het Europees Parlement over de herziening van de strategie van het 

Internationaal Monetair Fonds (2005/2121(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 111, lid 4 van het EG-verdrag, betreffende de vertegenwoordiging en het 

standpunt van de Gemeenschap in internationale fora in verband met de Economische en 

Monetaire Unie (EMU), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 9 november 1998 voor een besluit van de Raad 

betreffende de vertegenwoordiging en de bepaling van het standpunt van de Gemeenschap 

in internationale fora in het kader van de Economische en Monetaire Unie 

(COM(1998)0637), 

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Wenen van 11 en 

12 december 1998, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 oktober 2001 over het internationaal monetair 

stelsel - Hoe kan men het beter laten functioneren en toekomstige crises vermijden?1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 juli 20032 over de internationale rol van de 

eurozone en gezien de in de komende jaren te verwachten ontwikkelingen, 

– gezien het verslag van de algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds van 

15 september 2005 over de strategie van het Fonds op middellange termijn3, 

– gezien de besluiten van de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G8 van 

11 juni 2005 over de kwijtschelding van de schulden van de arme landen, 

– gelet op artikel 178 van het Verdrag over de samenhang van het beleid van de Unie dat 

gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden en de doelstellingen van 

ontwikkelingssamenwerking,  

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel van 16 en 

17 juni 2005, 

– gezien het verslag voor 2006 van de Wereldbank over de ontwikkeling in de wereld, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's getiteld "Voorstel 

voor een gezamenlijke verklaring van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie – 

het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie “De Europese consensus" 
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(COM(2005)0311), 

– gezien de millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000 waarin de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling worden gedefinieerd als criteria die door de 

internationale gemeenschap als geheel zijn vastgesteld teneinde de armoede in de wereld uit 

te bannen, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 april 2005 over de rol van de Europese Unie bij 

het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2005 “Wereldwijde Oproep voor een actie 

tegen de armoede: laat armoede tot het verleden behoren”2, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 november 2005 over het voorstel voor een 

gezamenlijke verklaring van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over het 

ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie “De Europese consensus”3, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

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

de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie internationale handel 

(A6-0022/2006), 

A. overwegende dat de instellingen van Bretton Woods sinds hun oprichting een ontwikkeling 

hebben doorgemaakt en in het besef van hun strategische taak voor het bevorderen van 

groei, ontwikkeling en financiële stabiliteit; overwegende dat het noodzakelijk is een stabiel 

en solidair internationaal monetair en financieel stelsel te bevorderen, 

B. overwegende dat het gewicht van de verschillende lidstaten zoals dat tot uiting komt in hun 

stemrechten of hun quota in de instellingen van Bretton Woods niet goed overeenkomt met 

hun relatieve gewicht en dat de rol die de Europese Unie daarin speelt niet in verhouding 

staat tot haar gewicht in de mondiale economie en in de internationale handel, ondanks de 

hoogte van haar bijdrage aan het kapitaal van deze instellingen, 

C. overwegende dat in de hiervoor genoemde conclusies van het voorzitterschap van de 

Europese Raad van Wenen onder de titel "Rol van Europa op het wereldtoneel – Spreken 

met één stem" wordt benadrukt dat het IMF de "hoeksteen van het internationale monetaire 

en financiële stelsel is" en wordt onderstreept dat "het van wezenlijk belang [is] dat de 

Gemeenschap haar rol bij de internationale samenwerking op het gebied van het monetair 

en economisch beleid in gremia als de G7 en het Internationaal Monetair Fonds ten volle 

vervult" en voorziet dat enerzijds " de Europese Centrale Bank (ECB) als voor het monetair 

beleid bevoegde communautaire instantie, in het College van bewindvoerders van het IMF 

een waarnemersstatus [dient] te krijgen" en anderzijds "de opvattingen van de Europese 

Gemeenschap/ EMU over andere kwesties die voor de EMU van bijzonder belang zijn, in 

het College van bewindvoerders van het IMF naar voren gebracht [zouden] moeten worden 

door het lid van het Bureau van de bewindvoerder van de lidstaat die het voorzitterschap 

van de Euro-11 bekleedt, bijgestaan door een vertegenwoordiger van de Commissie", 
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overwegende dat in artikel 1 van het hierboven genoemde voorstel van de Commissie van 9 

november 1998 wordt voorgesteld dat 'in het kader van de EMU de Gemeenschap in 

internationale fora [zal] worden vertegenwoordigd door de Raad, tezamen met de 

Commissie, en door de Europese Centrale Bank', 

D. overwegende dat het gebrek aan coördinatie van de Gemeenschap en de landen van de 

Eurozone, in combinatie met een over verschillende kiesgroepen ("constituencies") 

versnipperde vertegenwoordiging, betekent dat de lidstaten geen invloed kunnen uitoefenen 

op de besluiten van het IMF die in overeenstemming is met hun economische gewicht, 

E. overwegende dat het IMF verantwoordelijk is jegens zijn aandeelhouders (te weten de 

nationale overheden), en dat die aandeelhouders op hun beurt verantwoording verschuldigd 

zijn aan hun electoraat, 

F. overwegende dat het door het IMF gevoerde stabiliseringsbeleid noodzakelijk is om een 

solide fundament te leggen voor groei in de betrokken landen, hoewel dit beleid niet altijd 

het beoogde resultaat heeft gehad; overwegende dat de ingestelde aanpassingsprogramma’s 

beter moeten worden uitgelegd om de steun te verzekeren van alle nationale actoren en dat 

de follow-up ervan moet worden onderworpen aan een transparante democratische controle, 

G. overwegende dat het soms grote aantal voorwaarden dat wordt verbonden aan de 

steunmaatregelen en de maatregelen voor schuldenreductie weliswaar moeilijk te verenigen 

is met de gedachte dat de nationale overheden zelf hun verantwoordelijkheid moeten 

nemen, maar dat die voorwaarden, met name op het gebied van beter bestuur, toch 

noodzakelijk zijn om de transparantie te verzekeren, 

H. overwegende dat het IMF inmiddels een belangrijke rol vervult in de ontwikkelingslanden 

en dat het zich hieraan heeft moeten aanpassen; desondanks overwegende dat ten behoeve 

van de bevordering van de ontwikkeling van de armste landen nieuwe hulpmiddelen moeten 

worden ingezet voor een effectieve vermindering van de totale schuld en moet worden 

gezocht naar innovatieve middelen voor de financiering van de ontwikkeling en de strijd 

tegen de armoede in het kader van de millenniumdoelstellingen; overwegende dat deze actie 

pleit voor een duidelijke en efficiëntere verdeling van de rollen tussen het IMF, de 

Wereldbank en de instellingen van de Verenigde Naties en een grote mate van coördinatie 

en samenwerking, 

I. overwegende dat in de hiervoor genoemde conclusies van het voorzitterschap van de 

Europese Raad van Brussel duidelijk wordt onderstreept hoe belangrijk het is “[dat de 

Europese Unie] met de doelstellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

rekening [blijft] houden in alle beleidslijnen die zij uitvoert en die gevolgen kunnen hebben 

voor de ontwikkelingslanden” en “dat in de verschillende beleidstakken en in de 

internationale samenwerking rekening wordt gehouden met de sociale dimensie van de 

mondialisering”, 

1. is van mening dat het IMF als instelling nog steeds een belangrijke rol speelt bij het 

bevorderen van een evenwichtige mondiale economische groei en van stabiliteit van de 

wisselkoersen, bij het faciliteren van de internationale handel en het vermogen van lidstaten 

om zich aan te passen aan de mondiale markt en bij het helpen van lidstaten die problemen 

ondervinden met hun betalingsbalans; 

2. is ingenomen met de strategische hervorming die bij het IMF gaande is; pleit voor een 



heroriëntatie van het IMF-beleid op zijn kerntaak van stabilisatie van de mondiale 

wisselkoersschommelingen en zijn functie als kredietvangnet voor landen met ernstige 

problemen met de betalingsbalans; 

3. stelt vast dat de taken van het IMF zich sinds zijn oprichting zeer sterk hebben ontwikkeld, 

zonder dat het bestuur van het Fonds substantieel is hervormd; vestigt er de aandacht op dat 

ondanks de opeenvolgende herzieningen van de quota en van het systeem voor de uniforme 

toewijzing van een pakket basisstemrechten, de verdeling van het kapitaal en van de 

stemrechten in de loop van de jaren geen gelijke tred heeft gehouden met andere 

ontwikkelingen; dringt er derhalve bij het IMF op aan om, in het belang van zijn eigen 

legitimiteit, na te denken over het verdelen van de quota en de stemrechten binnen de eigen 

besluitorganen op een wijze die deze een duidelijker afspiegeling doet zijn van de 

internationale economische situatie en die een beter geëigende weging mogelijk maakt van 

de ontwikkelingslanden en opkomende economieën; 

4. wijst erop dat de ondervertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden binnen het IMF in 

verhouding tot het deel van de wereldbevolking dat zij vertegenwoordigen, vooral te wijten 

is aan het gebrek aan stemmen in de bestuursraad (de Afrikaanse landen, die 25% van de 

bevolking van alle aangesloten landen uitmaken, hebben slechts 4% van de stemmen) en 

aan een tekort aan gekwalificeerde mensen, technische en institutionele capaciteiten om op 

doeltreffende wijze in de beraadslagingen en de besluitvorming te kunnen participeren; 

5. stelt vast dat het IMF er ook toe over is gegaan aanbevelingen te doen op het gebied van 

sociaal en milieubeleid en dat dit beleid inherent verbonden is met het structurele beleid; 

wijst erop dat macro-economische stabiliteit een essentiële voorwaarde is voor een 

behoorlijke ontwikkeling van een dergelijk beleid; pleit voor een betere coördinatie tussen 

de diverse instellingen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van dat beleid; 

6. is van mening dat het IMF gezien zijn prerogatieven meer verscheidenheid moet brengen in 

de herkomst van zijn personeel, en daarbij tegelijkertijd oog moet houden voor handhaving 

van kwaliteit, zodat het een doorslaggevende bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking 

van de millenniumdoelstellingen;  

7. constateert dat financiële crises moeilijk te voorkomen zijn doordat de kapitaalmarkten 

steeds verder worden opengesteld en de kapitaalbewegingen worden geliberaliseerd; 

onderstreept derhalve dat het IMF een systematisch toezicht op alle lidstaten moet houden; 

8. is van mening dat de voortdurende mondiale onevenwichtigheden in handel en 

wisselkoersen een argument zijn vóór een krachtiger toezichthoudende rol voor het IMF, 

iets dat zowel voor het voorspellen van mondiale financiële instabiliteit als het voorkomen 

daarvan van belang is, alsook voor het geven van adviezen aan afzonderlijke landen over 

beleidsmaatregelen betreffende financiële stabiliteit, economische groei, wisselkoersen en 

de vorming van monetaire reserves; is van mening dat het IMF alleen dan systematisch 

toezicht kan houden en advies kan geven over wenselijke maatregelen ter voorkoming van 

financiële crises, wanneer de lidstaten volledige en regelmatige openheid geven over hun 

statistieken in verband met bijvoorbeeld hun monetaire reserves en de geldhoeveelheid in 

circulatie; 

9. dringt er met klem op aan dat de Europese standpunten in de EU-vertegenwoordiging 

binnen het IMF beter worden gecoördineerd; roept de lidstaten ertoe op te streven naar een 

geleidelijke totstandbrenging van één enkele kiesgroep, eventueel te beginnen als euro-



kiesgroep, ten einde op langere termijn te komen tot een consistente Europese 

vertegenwoordiging, waarbij het voorzitterschap van de Raad Ecofin en de Commissie, 

onder controle van het Europees Parlement, zijn betrokken; 

10. stelt vast dat de aanpassingmaatregelen van het IMF de verspreiding en herhaling van crises 

soms niet hebben weten te voorkomen; betreurt in dit verband het mislukken van de 

inspanningen gericht op het bevorderen van economisch verstandig beleid dat crises 

voorkomt; brengt in herinnering dat inflatie in de meeste ontwikkelingslanden niet het enige 

economische probleem is en dat IMF-beleid zou moeten worden gericht op de 

doelstellingen macro-economische stabiliteit en duurzame groei; stelt voor om in het kader 

van verbeterde samenwerking met de gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties 

ook de conditionaliteit te definiëren en tussen internationale donoren voor coördinatie te 

zorgen; 

11. stelt vast dat voor een duurzame groei het bestaan van een gesaneerd macro-economisch 

beleid cruciaal is; onderschrijft in zoverre dat macro-economische stabiliteit niet 

onverenigbaar is met een eerlijke verdeling van de groei; 

12. erkent dat de voorwaarden die het IMF oplegt in sommige gevallen te rigide zijn geweest en 

niet altijd toegesneden op de specifieke lokale omstandigheden; beklemtoont evenwel het 

belang van verstandig gebruik van leningen, met oog voor de positie van de democratisch 

gekozen instellingen van het ontvangende land; 

13. erkent dat voortdurend gewerkt wordt aan herziening van de voorwaarden die de IMF aan 

zijn leningen aan landen met een laag inkomen verbindt; beveelt aan mij de herziening 

vooral oog te hebben voor armoedevermindering als doelstelling voor alle leningen van het 

IMF aan landen met een laag inkomen; 

14. beklemtoont dat het beginsel van partnerlandeigendom centraal moet staan in de 

ontwikkelingssamenwerking; dringt er derhalve bij het IMF op aan zich bij de beoordeling 

van de leningsvoorwaarden volledig rekenschap te geven van de prioriteit die gegeven moet 

worden aan het uitroeien van armoede, en het halen van de MOD's op geen enkele wijze te 

bemoeilijken; 

15. pleit voor een geleidelijke, ononderbroken en stabiele liberalisering van het financiële 

stelsel van de ontwikkelingslanden, aangepast aan en rekening houdend met  hun 

institutionele capaciteiten, teneinde te komen tot effectieve regulering en beheer van 

kapitaalbewegingen; 

16. onderschrijft het standpunt dat het IMF zich sterker moet concentreren op de analyse van de 

ontwikkelingen op de financiële markten en de kapitaalmarkten en de gevolgen daarvan 

voor zowel de nationale als de mondiale financiële stabiliteit; 

17. dringt erop aan dat ontwikkelingslanden niet gedwongen moet worden hun markten 

volledig en zonder beperkingen open te stellen voor buitenlandse importen en dat zij voor 

bepaalde sectoren voor een beperkte periode beschermende maatregelen moeten kunnen 

nemen om een geleidelijke ontwikkeling mogelijk te maken; dringt er bij de Europese leden 

van de bestuursraad van het IMF op aan te waarborgen dat de voorwaarden die wel blijven 

bestaan landen met een laag inkomen er niet toe dwingen om hun markten buiten het kader 

van de WTO-onderhandelingen unilateraal open te stellen, of een beperking vormen van 

hun vrijheid om in het kader van WTO-onderhandelingen op hun eigen voorwaarden te 



onderhandelen over de mate van marktopening waar zij zich op willen vastleggen; roept het 

IMF ook op om bij de toepassing van handelsgerelateerde voorwaarden een passende mate 

van flexibiliteit te hanteren om ontwikkelingslanden in staat te stellen zelf te bepalen in 

hoeverre zij hun markten willen openstellen; is evenwel van mening dat een volledige 

integratie in de wereldmarkt uiteindelijk grote groeikansen biedt aan ontwikkelingslanden, 

nieuw geïndustrialiseerde landen en industrielanden; 

18. vraagt het IMF verder te werken aan de verbetering van de transparantie en een 

institutionele structuur op te bouwen die in overeenstemming is met zijn taakstelling en de 

veranderde omstandigheden van het internationaal financieel beleid; betreurt het dat de niet-

gouvernementele organisaties en de nationale parlementen onvoldoende worden betrokken 

bij het bepalen van de voorwaarden; onderstreept dat het aan de nationale 

vertegenwoordigingen is de fundamentele economische keuzes, zoals de strategie voor 

ontwikkeling en strijd tegen de armoede, te definiëren en te maken; 

19. wijst op de rol van het IMF bij de onderlinge afstemming van het Europese en nationale 

ontwikkelingsbeleid in de strijd tegen de armoede door middel van een allesomvattende 

aanpak die berust op de gedachte dat het handelsbeleid en het monetaire beleid geen doel op 

zich zijn, doch slechts een instrument in de strijd tegen de armoede; 

20. roept de lidstaten van de Unie op om het bestaande kiesstelsel ("constituency") dusdanig te 

benutten dat gewaarborgd is dat de kiesgroepen waarvan zij deel uitmaken krachtige 

ondersteuning verlenen aan een op ontwikkelingssamenwerking gerichte agenda die 

gebaseerd is op het bereiken van de MOD's tegen 2015, en dat hun kiesgroepen speciale 

aandacht besteden aan technische en institutionele handicaps van de ontwikkelingslanden in 

hun kiesgroep en de nodige technische bijstand verlenen om deze moeilijkheden te 

overwinnen; 

21. roept op tot een betere coördinatie van en meer coherentie tussen het beleid van het IMF, de 

Wereldbank, de WTO, de ECB en verschillende andere internationale organen en de 

Europese Unie, in het bijzonder voor wat betreft de instrumenten die de verschillende 

markten met elkaar verbinden, zoals het geïntegreerde kader, het mechanisme voor handels-

integratie, het Instrument ter bestrijding van armoede en bevordering van groei, alsmede de 

beleidsondersteunende instrumenten (Policy Support Instruments - PSI) die onlangs zijn 

aangenomen om ervoor te zorgen dat het beleid van openstelling van de markten positieve 

gevolgen heeft voor wat betreft terugdringing van de armoede; verzoekt om meer 

samenhang tussen de IMF-programma's en de millenniumontwikkelingdoelstellingen; 

onderstreept in dit verband de ambivalente positie van het IMF dat weliswaar slechts is 

belast met een zeer specifiek aspect van het overheidsoptreden, maar wel een 

voortrekkersrol, zo niet de hoofdrol speelt bij de uitvoering van de strategieën van alle 

spelers; 

22. is vast van mening dat de transparantie van het IMF en van de toewijzing van zijn middelen 

moet worden vergroot door middel van een grotere parlementaire controle door de lidstaten 

van het IMF; 

23. is verheugd over de nadruk die het IMF legt op verbetering van het niveau van het 

onderwijs en de gezondheid in de ontwikkelingslanden; benadrukt dat verbetering van het 

bestuur, bestrijding van corruptie en efficiënt gebruik van middelen, de beste manier is voor 

het terugdringen van ongelijke toegang tot goederen en fundamentele rechten zoals 

onderwijs en gezondheidszorg; 



24. stelt met klem dat internationale financiële stabiliteit uitsluitend kan worden bevorderd 

wanneer de hervorming van het IMF hand in hand gaat met een duurzaam begrotingsbeleid 

en een evenwichtige betalingsbalans in iedere lidstaat; 

25. stelt vast dat er een schril contrast bestaat tussen enerzijds de omvang van de drukmiddelen 

ten aanzien van ontwikkelingslanden of landen in een overgangsfase en anderzijds het 

onvermogen van het IMF om werkelijk invloed uit te oefenen op het beleid van de 

geïndustrialiseerde landen, waarvan het begrotingsbeleid en de betalingsbalans ten dele niet 

voldoen aan de door het IMF gestelde criteria en daardoor de internationale financiële 

stabiliteit kunnen ondermijnen; 

26. is ingenomen met het besluit van het IMF en de Wereldbank om het experiment met het 

PPTE-initatief (ten behoeve van arme landen met een zeer zware schuldenlast) voort te 

zetten; constateert dat de PPTE-programma's diverse gevolgen hebben gehad en wijst op de 

historische ervaringen met schuldhervorming en kwijtschelding van schulden; stelt voor dat 

het IMF een beleid ontwikkelt om nieuwe schuldcrises in de toekomst te voorkomen; 

27. neemt nota van het in april 2005 vastgestelde nieuwe kader van het IMF en de Wereldbank 

voor draaglijkheid van de schuld voor landen met een laag inkomen (LIC's); verwelkomt 

het feit dat in het nieuwe kader de schulden meer in het middelpunt worden geplaatst van de 

besluitvorming van de internationale financiële instellingen; betreurt echter dat het voorstel 

als geheel bij lange na geen oplossing is voor het probleem van echte duurzaamheid op 

lange termijn, waar het gaat om het scheppen van de voorwaarden waarmee landen met een 

laag inkomen de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling kunnen bereiken; 

28. verwelkomt het Instrument ter bestrijding van armoede en bevordering van groei van het 

IMF in algemene zin; 

29. steunt de oproep van de secretaris-generaal van de VN op de Topconferentie over 

ontwikkelingsfinanciering van 2005 om draaglijke schuld te herdefiniëren als het 

schuldniveau dat een land nog in staat stelt de MOD's voor 2015 te halen zonder verdere 

stijging van de schuldquotes, waartoe de eisen inzake schuldverlichting en te verlenen 

ontwikkelingsfinanciering beter op elkaar moeten aansluiten; betreurt daarom het feit dat 

het IMF in het nieuwe regelkader inzake draaglijke schuld in lage-inkomenslanden 

draaglijke schuld nog steeds hoofdzakelijk in termen van de verhouding tussen export en 

schulden definieert (die een onbetrouwbare basis vormt voor voorspellingen inzake 

draaglijke schuld in het geval van landen die zeer kwetsbaar zijn voor economische 

schokken en voor sterke fluctuaties van de exportinkomsten), en betreurt tevens dat het 

regelkader geen realistische kwetsbaarheidsbeoordeling bevat, noch een systematische 

analyse die een koppeling bewerkstelligt tussen de voordelen van het 

schuldverlichtingsinitiatief voor arme landen met een grote schuldenlast (het HIPC-

initiatief) en de voor het bereiken van de MOD's benodigde extra middelen; 

30. verwelkomt de inspanningen van de multilaterale instellingen om hun bijdrage te leveren 

aan de financiering van de vermindering van de schulden in de context van de 

overeenkomst van de G8, maar beseft dat die noodzakelijke bijdrage er niet toe mag leiden 

dat diezelfde instellingen in financiële problemen komen; 

31. roept op tot een betere samenwerking tussen het IMF, het Europees Parlement en de 

nationale parlementen, met name in de ontwikkelingslanden, ter verbetering van de 

transparantie, de democratische verantwoording en de legitimiteit van het IMF en zijn 



beleid en verzoekt om publicatie van uitgebreidere notulen van het college van 

bewindvoerders (executive board) van het IMF; 

32. onderstreept het belang van regelmatig contact tussen de leden van het college van 

bewindvoerders (executive board) van het IMF en de nationale vertegenwoordiging van hun 

land van herkomst; 

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

alsmede aan het IMF, de organisaties van de Verenigde Naties, de ECB en de 

bewindvoerders van het IMF uit de lidstaten van de Unie. 


