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Mijnheer de voorzitter, 

De Commissie dankt de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor haar advies over het "voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van het 
economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 
ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit" {COM(2011) 819 definitief}. In dit advies 
schaarde de meerderheid van de Kamer zich achter het initiatief van de Commissie.  

Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om de leden van de Kamer erop te wijzen dat het in 
het voorstel voor een verordening opgenomen artikel betreffende de macro-economische 
aanpassingsprogramma's in wezen een codificatie inhoudt van de bestaande praktijk inzake het 
opstellen en monitoren van dergelijke programma's, in het licht van de ervaring die de Europese Unie 
heeft opgedaan met de zes aanpassingsprogramma's die sinds 2008 zijn uitgevoerd (chronologisch in 
Hongarije, Letland, Roemenië, Griekenland, Ierland en Portugal).  

De macro-economische aanpassingsprogramma's worden door de Europese Unie niet opgelegd aan 
de betrokken staat, maar worden opgesteld door de staat zelf, in overleg met de Commissie (die 
daarbij samenwerkt met de ECB), na een verzoek om financiële bijstand bij de EFSF, het ESM of het 
IMF. Welke rol het parlement van de betrokken lidstaat in dit proces moet spelen, wordt bepaald in de 
nationale constitutionele orde en valt in het geheel niet onder het recht van de Unie.  

De aanneming van een macro-economisch aanpassingsprogramma heeft tot doel de verlening van 
financiële noodbijstand ter voorkoming van het bankroet van de betrokken lidstaat vergezeld te laten 
gaan van een reeks verbintenissen die zo spoedig mogelijk een stabiele budgettaire en financiële 
situatie tot stand moeten brengen, wat onontbeerlijk is om de betrokken lidstaat in staat te stellen zelf 
het kapitaal te vinden dat nodig is voor de goede werking van de overheid. 

In dit verband wenst de Commissie met name te bevestigen dat zij bijzonder gehecht is aan de 
democratische procedures voor begrotingscontrole van de nationale regeringen. De maatregelen die 
normaliter in macro-economische aanpassingsprogramma's zijn opgenomen, hebben belangrijke 
gevolgen voor het sociale leven in het betrokken land en moeten dan ook op politiek niveau worden 
besproken. Het is dus ontegenzeggelijk zo dat de parlementaire vergaderingen hun rol moeten spelen 
bij de democratische legitimatie van deze maatregelen. 

In afwachting van een voortzetting van onze beleidsdialoog verblijf ik met de meeste hoogachting,  

 

Maroš Šefčovič 
Vicevoorzitter  
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