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Opmerkingen van Herman Van Rompuy, 

voorzitter van de Europese Raad, 

na de bijeenkomst van de Taskforce economische governance 

 

De Taskforce economische governance is vandaag voor de vijfde keer bijeengekomen sinds zij op 

26 maart 2010 door de Europese Raad werd ingesteld. Op basis van de conclusies van de Europese 

Raad van juni en september 2010 heeft de taskforce zich beraden op de maatregelen die nodig zijn 

om de economische governance te versterken.  
 
De taskforce heeft grondig van gedachten gewisseld over de belangrijkste elementen van de 

wetgevingsvoorstellen die op 29 september door de Commissie zullen worden aangenomen en die 

voortbouwen op de werkzaamheden van, en nauw samenhangen met de besprekingen in, de 

taskforce.  

 

Uit de bespreking van vandaag bleek een zeer ruime mate van overeenstemming over belangrijke 

punten in verband met het budgettair en economisch toezicht:   

 

- Er moet veel meer aandacht worden besteed aan het schuldniveau. 

 

Er zijn ambitieuzere aanpassingsmaatregelen nodig voor landen met een schuldquote van meer dan 

60% en in de buitensporigtekortprocedure zal meer de nadruk worden gelegd op de schuldpositie. 

Zo zou bijvoorbeeld ten aanzien van een land dat een tekort van minder dan 3% heeft, de 

buitensporigtekortprocedure toch worden ingeleid indien de schuldquote meer dan 60% bedraagt en 

het draaiboek voor de afbouw van de schuld ontoereikend wordt geacht. 

 

Er moet een nieuwe handhavingsregeling worden ontwikkeld.  

 

Er bestaat overeenstemming over dat er, in een stelsel waarin de budgettaire verantwoordelijkheid 

grotendeels bij de nationale autoriteiten blijft berusten, moet worden voorzien in een geloofwaardig 

handhavingsmechanisme op EU-niveau. Er zijn verdere vorderingen gemaakt met de belangrijkste 

parameters van de sanctieregeling. Sancties zouden in een vroeger stadium worden ingevoerd, 

geleidelijker van aard zijn en stoelen op een ruimer scala van handhavingsmaatregelen. 

http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx?lang=en
http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx?lang=en


 

 NL 

Brede steun was er voor de idee om, als een eerste stap en op basis van de komende 

Commissievoorstellen, de sancties in de eurozone te versterken op basis van artikel 136 van het 

Verdrag. Tevens moeten de voorwaarden voor het gebruik van EU-middelen zo spoedig mogelijk 

worden gekoppeld aan het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van het stabiliteits- en 

groeipact.  

 

Waar mogelijk moeten de besluitvormingsprocedures voor sancties automatischer worden toegepast 

en gebaseerd zijn op de regel van de omgekeerde meerderheid, hetgeen inhoudt dat een 

Commissievoorstel geacht wordt te zijn aangenomen, tenzij het door de Raad wordt verworpen.  

 

- Een nieuw macro-economisch toezichtskader 

 

De in het stabiliteits- en groeipact ontwikkelde begrotingspijler van de monetaire unie zal worden 

aangevuld met een economische pijler. Er zal worden voorzien in een nieuw kader voor macro-

economisch toezicht, dat zowel een jaarlijkse beoordeling van de risico's als een handhavingskader 

met corrigerende maatregelen zal omvatten. Doel ervan is ontwikkelingen op het gebied van 

concurrentievermogen beter te monitoren en schadelijke onevenwichtigheden, zeepbellen en 

negatieve overloopeffecten binnen de EU en de eurozone te voorkomen. Passende 

handhavingsmaatregelen, meer bepaald in de eurozone, kunnen worden aangenomen om de 

doeltreffendheid van het kader te waarborgen. 

 

De taskforce zal haar volledige verslag, met een uitgebreid pakket van aanbevelingen om de 

toekomstige wetgevingswerkzaamheden aan te sturen, eind oktober aan de Europese Raad 

voorleggen. 
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