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Hoe kan het Stabiliteits- en Groeipact gered worden? 

 

In het begin van 2002 vroeg de Europese Commissie uw columnist om samen met Marco 

Buti (adviseur van commissievoorzitter Romano Prodi) en Daniele Franco (directeur van 

de Banca d'Italia) advies uit te brengen over het functioneren van het Stabiliteits- en 

Groeipact. Nog voor het einde van de zomer van dat jaar slaagden wij erin ons advies uit 

te brengen, dat later ook door de Europese Commissie is gepubliceerd. Dit advies heeft 

ook als de basis voor de 'Mededeling' gefungeerd, die de Commissie op 5 november naar 

de Ecofin (Europese ministers van financiën) en het Europese Parlement heeft gestuurd. 

De kern van het advies en dus van de 'Mededeling' is dat het Pact niet fundamenteel, 

maar wel intern moet worden aangepast. De 3%- grens voor het feitelijke EMU-saldo zou 

dus voor alle eurolanden moeten worden gehandhaafd, maar het Pact zou wel moeten 

worden verbeterd door meer discipline, én door een grotere flexibiliteit. Concreet 

betekent dit een viertal maatregelen. In de eerste plaats gaat het daarbij om het 

herdefineren van het structurele EMU-saldo op middellange termijn, door te kijken naar 

de staatsschuld in combinatie met de toekomstige verplichtingen. Daarnaast is het 

vergroten van de transparantie van de gegevens die door de landen aangeleverd worden 

van groot belang. Men dient daarbij te denken aan het sneller inzichtelijk maken van 

tijdelijke begrotingscomponenten, zoals de opbrengsten van umts-veilingen. Bovendien is 

het noodzakelijk de procyclische neiging in het begrotingsbeleid in goede tijden te 

verminderen door het introduceren van 'rainy-day funds'. Tenslotte is een niet-partijdige 

toepassing van de regels van het Pact van het grootst mogelijk belang. Deze laatste 

aanpassing zou een grotere rol voor de Commissie inhouden. Om naleving van deze 

regels af te dwingen zou zij de bevoegdheid moeten krijgen tot het doen van een 

'Voorstel', dat slechts door een unanieme Ecofin terzijde zou kunnen worden geschoven. 

Dit zou  in de plaats komen van een 'Aanbeveling', waarvoor een gekwalificeerde 

meerderheid nodig is. Het is jammer dat juist deze aanpassing niet door de Ecofin 

overgenomen is. Dat zou ons een hoop problemen met Duitsland en Frankrijk hebben 

kunnen besparen. Waarom is het zo belangrijk dat de Commissie een belangrijker rol bij 

het Pact krijgt als niet-partijdige arbiter? De reden is simpel: ondanks het heldhaftige 

optreden van de Europese bovenmeester Gerrit Zalm is thans sprake van een impliciete 

verstandhouding tussen de huidige zondaren Duitsland en Frankrijk en toekomstige 

zondaren, zoals Italië. Het is voor verantwoordelijk Eurocommissaris Pedro Solbes 

buitengewoon lastig om zijn rol als scheidsrechter te spelen, omdat de Ecofin uiteindelijk 

zichzelf beoordeelt. Zijn strategie is nu om de zondaar-met-berouw Duitsland te scheiden 

van de zondaar sans gêne Frankrijk, en alleen de Fransen in het beklaagdenbankje te 

zetten. Het is te hopen dat Solbes' strategie gaat werken op de formele Ecofin-

vergadering op 3 oktober aanstaande in Luxemburg. Binnen een maand zal de Commissie 

met aanvullende eisen voor de Franse begroting komen. De Franse minister van 

Financiën Francis Mer beloofde recentelijk dat hij het Pact wel degelijk "naar de geest, en 

zo mogelijk ook naar de letter" wil naleven. Daarmee bedoelt hij dat het begrotingstekort 

in 2005 en niet in 2004 - zoals Solbes geëist had - onder de 3% zal uitkomen. Voorlopige 

lijken de boetes voor Frankrijk en Duitsland even uitgesteld. Het Pact heeft zich volgens 

The Financial Times gevoegd in "the ranks of the walking dead". Indien Solbes dit 

gevecht met Frankrijk niet wint, zal dit de doodsteek voor het Pact betekenen. Op lange 

termijn is er echter maar een redding voor het Pact, namelijk een grotere rol voor de 



Europese Commissie als niet-partijdige arbiter. Een dergelijke opwaardering van de 

bevoegdheden van de Commissie zal nog wel even duren. Immers, ministers van 

Financiën geven niet graag hun budgettaire autonomie op. 
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onder 'Stability and Growth Pact SGP' en dan bij 'Publications' Economic Paper No. 
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