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EU versoepelt regels Stabiliteitspact
Nieuws

Achtergrond - 21 maart 2005

(21 maart 2005) De Europese ministers van Financi�n zijn het
gisteren in Luxemburg eens geworden over een versoepeling van de
regels van het Stabiliteitspact. Landen wier begrotingstekort meer dan
3 procent van het Bruto Binnenlands Product bedraagt, krijgen niet
meer automatisch sancties opgelegd. Dit is gunstig voor Duitsland, dat
de 3-procent-eis sinds 2002 elk jaar heeft overschreden.
Frankrijk en Duitsland, de belangrijkste overtreders van het Stabiliteitspact,
krijgen met de versoepelde regeling meer speelruimte in hun begrotingsbeleid.
Voor 2005 hoeft Duitsland nu geen strenge sancties te vrezen. Het land had
zoveel moeite aan de 3-procent-regel te voldoen omdat de kosten van de
hereniging met Oost-Duitsland zwaar op de Duitse begroting drukken.
Voortaan mag de Europese Commissie rekening houden met uitzonderingen, als
een land het Stabiliteitspact overtreedt. Dit geldt echter alleen als aangetoond
kan worden dat dit samenhangt met een hervorming van het pensioensysteem of
kosten voor de vereniging van Europa. De Duitse eenwording valt onder deze
laatste categorie. Voorwaarde is wel dat de overschrijding van de 3-procent-regel
slechts tijdelijk is en dicht bij de grenswaarde blijft. In ﬁnancieel gunstige tijden
moeten landen sparen om de slechtere tijden te kunnen overbruggen. Concrete
afspraken over de hoogte van het gespaarde bedrag zijn echter niet gemaakt.
De leider van de onderhandelingen, de Luxemburgse premier Jean Claude Juncker,
de Duitse minister van Financi�n Hans Eichel en de Europese Commissie
reageerden verheugd op het bereikte compromis. "U ziet vandaag een
buitengewoon tevreden Duitse minster van Financi�n voor u", zei Eichel na aﬂoop
van de bijeenkomst. Juncker benadrukte dat de regels van het pact niet zijn
veranderd: "Het begrip stabiliteit zal noch uit het vocabulair noch uit de praktijk
verdwijnen." De Oostenrijkse minister van Financi�n Karl-Heins Grasser was
minder blij met het bereikte resultaat. "Dit is zeker niet de gewenste hervorming",
aldus Grasser. De Duitse oppositiepartij CDU toonde zich ook allerminst tevreden.
"Dit is het begin van het einde van het pact", aldus een ﬁnancieel woordvoerder
van de CDU, "en in werkelijkheid gaat het tegen de Duitse belangen in."
Het compromis moet morgen en overmorgen door de regeringsleiders van de
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Europese Unie worden goedgekeurd tijdens hun voorjaarstop in Brussel. Het is zo
goed als zeker dat zij hun goedkeuring zullen verlenen. Hiermee komt een einde
aan de jarenlange strijd binnen Europa over de handhaving van het
Stabiliteitspact.
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