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Akkoord economische en muntunie en EEG

Door onze correspondent mr. E. C. A. KUYPER

BRUSSEL, 10 febr. – Over de nog in het huidige decennium te bereiken economische en monetaire 
unie heeft de Ministerraad van de Europese Gemeenschappen gistermiddag na vlotter overleg dan 
maandag overeenstemming weten te bereiken. 

Ten aanzien van een van de laatste moeilijke punten, de controlebevoegdheden van het Europese Parlement, 
hebben minister Witteveen en staatssecretaris De Koster met steun van hun partners uiteindelijk Frans verzet 
weten te breken.

Minister Schumann heeft lang getracht de vraag of er wijzigingen in het EEG-verdrag komen open te laten. 
Uiteindelijk legde hij zich erbij neer dat in de resolutie ingevoegd werd dat het Gemeenschapsbeleid in het 
kader van de economische en monetaire unie onderworpen wordt aan de beraadslagingen en de controle van 
het Europese Parlement.

Dat dit ruimere bevoegdheden voor het Europese Parlement inhoudt, leed voor de Nederlandse 
bewindslieden geen twijfel.

“Natuurlijk vinden we het jammer dat van het plan-Werner door Frankrijks houding minder in de resolutie is 
terechtgekomen dan Nederland graag gezien had”, aldus minister Witteveen in een gesprek na afloop. “Aan 
de andere kant moet men zich echter wel rekenschap geven van het buitengewoon ingrijpende en 
fundamentele karakter van de genomen besluiten en de vastgestelde beginselen zullen er stellig nog 
moeilijkheden rijzen maar”, aldus onze minister van financiën, “de noodzakelijke oplossingen zullen worden 
gevonden”.

Om de betekenis van de bereikte overeenstemming duidelijk te maken verwees onze minister van financiën 
niet naar de al overbekende mogelijkheid van één Europese munt, wel signaleerde hij dat de Ministerraad 
heeft uitgesproken dat aan het eind van het ontwikkelingsproces voor de eigenlijke begrotingspolitiek de 
marges waarbinnen zich de essentiële begrotingselementen zullen moeten situeren en in het bijzonder zullen 
de variatie van hun volume, de omvang van het saldo en de wijze van de financiering of gebruik daarvan, op 
communautair niveau worden bepaald.

Einddoel

Na de considerans drukken Ministerraad en vertegenwoordigers van de ledenstaten allereerst hun politieke 
wil uit overeenkomstig een op 1 januari 1971 beginnend fasenplan een economische en financiële unie te 
creëren.

Aan het eind van het ontwikkelingsproces, dat dus het einddoel van de Gemeenschap is draagt zij op 
economisch en monetair gebied de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor het besturen van de unie. 
Besluiten worden communautair genomen, de nodige bevoegdheden worden de instellingen toegekend.

Wat de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen Gemeenschap en ledenstaten betreft, 
wordt wat minister Witteveen het subsidiariteitsbeginsel noemt gehanteerd. De instellingen zullen in staat 
gesteld worden doeltreffend en snel op te treden. Het beleid wordt onderworpen aan de controle van het 
Europese Parlement.

Deze beginselen zullen worden toegepast op de monetaire en de interne kredietpolitiek van de unie; op de 
monetaire politiek ten aanzien van de buitenwereld; op het beleid ten opzichte van de geünificeerde 
kapitaalmarkt en van de kapitaalbewegingen naar en van derde landen; op begrotings- en fiscale politiek; op 
structurele en regionale politiek in het kader van een Gemeenschapsbeleid dat beschikt over geëigende 
middelen.
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In volgende paragrafen wordt gesteld dat om het einddoel te bereiken geleidelijk en naar gelang de behoefte, 
instrumenten worden gecreëerd om nationale instrumenten af te lossen of aan te vullen. Voorts het beginsel 
van de parallelle ontwikkeling op economisch en monetair gebied.

Eerste etappe

Over de maatregelen, te nemen in de eerste etappe op weg naar het einddoel, die drie jaar duurt, is de 
resolutie uitvoerig:

versterking van de coördinatie van de conjunctuurpolitiek;

communautaire vaststelling van de grote lijnen van de economische politiek;

geleidelijke harmonisatie van de instrumenten van de economische politiek en synchronisatie wat de tijd 
betreft van de nationale begrotingsprocedures;

overeenkomstig een evenwichtig schema zal de raad op voorstel van de Commissie besluiten nemen over: 
de belasting op de toegevoegde waarde; de accijnzen; de harmonisatie van bepaalde belastingen, die directe 
invloed kunnen hebben op de kapitaalbewegingen, in het bijzonder de harmonisatie van het fiscale stelsel, 
toegepast op renten uit roerende waarden met vaste opbrengst en op dividenden; verdere harmonisatie van 
de structuur van de vennootschapsbelastingen; uitbreiding van de belastingvrijdom van 
grensoverschrijdende particulieren.

Voor het eind van de eerste etappe zal de Ministerraad zich bezighouden met voorstellen inzake de 
toenadering van de tarieven van btw en accijnzen.

Op het gebied van de monetaire- en kredietpolitiek zal de Gemeenschap in de eerste etappe geleidelijk 
gemeenschappelijke standpunten gaan innemen in de monetaire relaties met derde landen. Zij zal zich in het 
bijzonder voor wat de betrekkingen tussen ledenstaten betreft niet bedienen van eventuele regelingen, die 
een versoepeling van het internationale valutasysteem veroorloven. De centrale banken worden uitgenodigd 
om bij wijze van experiment de schommelingen van de koers tussen communautaire valuta binnen nauwere 
marges te houden dan die welke bepaald werden door de toepassing van de marges geldend voor de dollar.

De Ministerraad kwam overeen dat maatregelen kunnen worden genomen om van een stelsel defacto over te 
gaan naar een stelsel dejure in de interventies in communautaire valuta en in opeenvolgende verminderingen 
van de fluctuatiemarges.

Uiterlijk op 30 juni 1972 moet verslag uitgebracht worden over een Europees fonds voor monetaire 
eenmaking, eventueel gedurende de eerste etappe te creëren.

Tweede fase

Het slothoofdstuk van de resolutie behandelt de overgang naar een volgende fase. Voor 1 mei 1973 zal de 
Commissie verslag uitbrengen over de gemaakte vorderingen en ook een rapport indienen over de verdeling 
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de instellingen met het oog op een goede functionering 
van de unie.

Voor het eind van de eerste etappe zullen dan de maatregelen bepaald worden die na overgang na een 
tweede etappe nodig zijn voor volledige realisatie van de unie.

Andere zaken

De overeenstemming over de economische en monetaire unie maakte het mogelijk dat de Ministerraad enige 
andere belangrijke zaken praktisch als hamerstukken kon afdoen.
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Goedgekeurd werd het derde programma voor de economische politiek op middellange termijn (1971-1975).

Vastgesteld werden twee besluiten, het eerste aangaande versterking van de samenwerking van de centrale 
banken.

De ministers hebben ook goedkeuring gehecht aan het mechanisme voor financiële hulp op middellange 
termijn. Op dit mechanisme kan een lidstaat die voor betalingsbalansmoeilijkheden staat een beroep doen. 
Een eventueel krediet wordt dan door de Ministerraad vastgesteld.
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