
is het proces langs welke het economisch en monetair beleid van een aantal lidstaten van de Europese Unie
geharmoniseerd werd, hetgeen uiteindelijk leidde tot de geboorte van de euro en de navolgende invoering, met
ingang van 1 januari 2002, van eurobankbiljetten en –munten in twaalf lidstaten. Na de geboorte van de euro nam
de Europese Centrale Bank de verantwoordelijkheid op zich voor de implementatie van het Europese monetair
beleid. Zijn besluitvormende orgaan runt nu het Europese Stelsel van  Centrale Banken, dat als voornaamste
taken heeft het beheer van de hoeveelheid geld in circulatie, de buitenlandse wisseltransacties, de officiële
vreemde valutareserves van de lidstaten en de soepele werking van betaalstelsels. De euro is nu de enige
munteenheid voor meer dan 300 miljoen Europeanen. 

EMU impliceert een nauwere coördinatie van het nationale economische beleid, dat een gemeenschappelijke
aangelegenheid is geworden. De globale richtsnoeren van het economisch beleid (BEPG) van de lidstaten en de
Unie vormen de belangrijkste instrumenten voor de coördinatie van het economisch beleid van de EU. Elk jaar
worden aan de lidstaten aanbevelingen gedaan voor een juiste implementatie van het gemeenschappelijk
economisch beleid. Binnen het kader van het Stabiliteits- en Groeipact’ (SGP) dienen de regeringen al te hoge
overheidstekorten te vermijden. Waarschuwingen en financiële sancties kunnen worden opgelegd aan een
lidstaat die zich niet aan dit pact houdt.

dient de samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van de coördinatie van monetair en economisch beleid
(inclusief belastingbeleid en structurele hervormingen) gericht te zijn op het bereiken van prijsstabiliteit, een
duurzame economische groei en volledige werkgelegenheid. De snellere Europese en internationale
economische eenwording en de monetaire unie, en dan vooral na de invoering van de eenheidsmunt, hebben
de behoefte aan nauwere samenwerking van het monetair en economisch beleid tussen de lidstaten van de
Europese Unie vergroot.

Tijdens de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) zetten de staatshoofden en regeringsleiders een strategie
op om de concrete doelstellingen en termijnen van het wederzijds versterkende proces van de hervorming van
het economisch, sociaal, milieu-, werkgelegenheidsbeleid te implementeren. De zogeheten ‘Lissabonstrategie’
moet begrepen worden als strategie voor de verbetering van het Europese economische en sociale model.
Hiertoe is een effectief Europees economisch, sociaal en milieubestuur nodig, en moeten we ons volledig inzetten
voor de gedeelde waarden van solidariteit en duurzame ontwikkeling. 

vraagt om een solide en goed gecoördineerd monetair en financieel beleid, niet alleen om de rentetarieven laag
te houden, maar ook om investeringskapitaal vrij te maken en de consumptie te stimuleren. Maar naast de
economische voordelen van de euro is deze munt ook de uitdrukking van een wil om samen verder te gaan
langs het pad van politieke eenwording en om de economische stabiliteit over heel Europa te verspreiden.
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De PES-Fractie was actief in alle fasen van de EMU en de euro; onze leden stelden enkele van de belangrijkste verslagen
van het Parlement op en garanderen hiermee dat het Parlement een duidelijke rol heeft bij het overzien van het monetair
beleid van de ECB. 

Met betrekking tot een aantal bredere economische aspecten neemt de bezorgdheid onder linkse politici in Europa toe over
hoe de doelstellingen van het tijdens de top van Lissabon uitgestippelde groei- en werkgelegenheidsbeleid moeten worden
bereikt. Daarom willen wij de noodzaak benadrukken dat de EU werkelijk ‘de meest concurrentiële en dynamische
kenniseconomie ter wereld’ wordt en dat maatregelen zullen moeten worden genomen op drie brede gebieden:

• Meer investeringen in menselijke hulpbronnen, meer onderzoek en meer milieuvriendelijke productiemethoden
in navolging van de Lissabonstrategie.

• Overheidsfinanciën moeten binnen het kader van een stabiele begroting tot een duurzame groei en werkgelegenheid
leiden.

• Het beleid dient naar behoren te worden gecoördineerd zodat het in concrete maatregelen wordt omgezet.

Wij zijn van mening dat een sterke en duurzame economische activiteit moet worden gestimuleerd om voor gewone
mensen overal in de EU reële en tastbare voordelen en kansen op te leveren, en om hen het onderwijs en de vaardigheden
te bieden die zij nodig hebben. Ze moet de schepping van goede banen stimuleren, hoge niveaus van sociale bescherming
bieden en een schoner en veiliger milieu opleveren. We zijn ervan overtuigd dat onze beleidsvoorstellen de weg vooruit
zullen tonen naar een ‘strategie voor een optimale werkgelegenheid’ in Europa.

Concrete prestaties 

De PES-Fractie zette deze politieke prioriteiten in het kader van haar politieke werk in het Europees Parlement
om in de volgende concrete prestaties :

• strak toezicht op de succesvolle invoering van de eurobankbiljetten en -munten, met inbegrip van een
proactief en doorzichtig monetair beleid voor de ECB;

• ontwikkeling van de monetaire beleidsstrategie van de ECB in de richting van niet alleen een succesvolle
prijsstabiliteit, maar ook concrete strategieën voor een duurzame groei en werkgelegenheid;

• bevordering van een meer rationele en flexibele interpretatie van het Stabiliteits- en Groeipact, met inbegrip
van de erkenning van structurele hervormingen en initiatieven voor openbare en particuliere investeringen;

• ontwikkeling van een structuur voor een internationaal monetair systeem gericht op een meer gereguleerd
beheer van globale financiële diensten;

• verdere harmonisering van het EU-mededingingsbeleid, met inbegrip van een sterkere rol voor de
Europese Commissie om concurrentieverstoringen te bestrijden, en meer betrokkenheid van de
vakbonden bij het beleid inzake de beheersing van herstructureringen en fusies;

• bevordering van openbare en particuliere investeringen via partnerships tussen overheid en particulieren
op de gebieden van onderwijs en opleiding, permanente educatie, onderzoek, milieuvriendelijke productie,
informatie en geavanceerde technologieën, telecommunicatie, energie en vervoersnetwerken;

• verzachting van de illegale ‘belastingconcurrentie’ die de gemeenschappelijke markt verstoort, alsook een
grotere onderlinge afstemming van de belastingstelsels in heel Europa;

• meer openheid in Europa’s economische coördinatieproces, met regelmatige en directe betrokkenheid
van het Europees Parlement.


