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Procedure bij macro-economische onevenwichtigheden: 
Goed ontworpen maar niet doeltreffend uitgevoerd, aldus 
EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer voert de Europese Commissie de procedure bij 
macro-economische onevenwichtigheden (PMO) niet zodanig uit dat doeltreffende preventie en 
correctie van onevenwichtigheden kan worden gegarandeerd. De controleurs concluderen dat de PMO 
over het algemeen goed is opgezet en is gebaseerd op een deugdelijke analyse. Maar in enkele 
belangrijke fasen is het eerder een politiek dan een technisch proces.  

Landspecifieke aanbevelingen van de Commissie zijn een belangrijk instrument om macro-economische 
onevenwichtigheden aan te pakken. Volgens de controleurs zijn er hiervan echter slechts zeer weinig 
grotendeels uitgevoerd. Hoewel de uitvoering ervan onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt, 
zijn er ook verschillende tekortkomingen in de wijze waarop de Commissie deze formuleert die ook 
bijdragen tot deze gebreken in de uitvoering.  

Volgens de controleurs vloeien de aanbevelingen niet voort uit vastgestelde onevenwichtigheden en een 
analyse van de mogelijke beleidsopties waarmee deze binnen een redelijke termijn kunnen worden 
beperkt. In plaats daarvan zijn diverse hervormingen die voortvloeien uit de Europa 2020-agenda 
aangemerkt als relevant voor het beperken van de onevenwichtigheden. Als gevolg daarvan houden 
sommige aanbevelingen, als daar al sprake van is, slechts vaag verband met macro-economische 
onevenwichtigheden. Dit maakt het moeilijker om in de lidstaten publieke steun te krijgen om corrigerende 
maatregelen te nemen. Bovendien wordt er in de PMO-aanbevelingen geen rekening gehouden met 
begrotingsbeleid, ondanks het belang daarvan voor de externe onevenwichtigheden en het 
concurrentievermogen.  

De controleurs merken op dat de Commissie nooit heeft aanbevolen om de procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden in te leiden, een strikt toezichtsysteem dat de mogelijkheid biedt om sancties op te 
leggen aan lidstaten van de eurozone. Dit ondanks het feit dat er in verscheidene lidstaten over een 
langere periode buitensporige onevenwichtigheden zijn vastgesteld. 

“Dat de procedure bij buitensporige onevenwichtigheden (PBO) systematisch niet geactiveerd werd, deed af 
aan de geloofwaardigheid en doeltreffendheid van de PMO”, aldus Neven Mates, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Tijdens onze controle heeft de Commissie weinig 
bewijs aangeleverd waaruit zou blijken waarom het college niet heeft voorgesteld om de PBO in werking te 
stellen.” 
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De PMO werd nog verder afgezwakt door de wijze waarop de Commissie de onevenwichtigheden indeelde. 
Hoewel de onevenwichtigheden op basis van duidelijke technische criteria worden vastgesteld, ontbreekt 
een duidelijke beoordeling van de ernst ervan. De criteria die ten grondslag liggen aan de definitieve 
besluiten die door het college van leden van de Commissie worden genomen, zijn niet transparant. 
Bovendien is uit het controlebewijs gebleken dat een formeel besluitvormingsproces op politiek niveau 
ontbreekt.  

De diepgaande evaluaties (IDR’s) van de Commissie waren van goede kwaliteit, aldus de controleurs. Het 
vervangen van IDR’s door een samenvatting in de landenverslagen heeft geleid tot een vermindering van 
de algemene zichtbaarheid van het PMO-proces, en de analyse van de beleidsopties voor de aanpak van de 
geconstateerde onevenwichtigheden in deze documenten is nu niet duidelijk of ontbreekt helemaal.  

Bovendien wordt niet grondig aandacht besteed aan sommige elementen, zoals overloopeffecten naar 
andere lidstaten en de eurozone-dimensie, hoewel er op dit gebied recent enige verbeteringen zijn 
aangebracht. 

De controleurs bevelen aan dat de Commissie: 

• een duidelijk verband legt tussen PMO-aanbevelingen en specifieke macro-economische 
onevenwichtigheden;  

• in haar IDR's de ernst van de onevenwichtigheden waarmee lidstaten zich geconfronteerd zien, 
duidelijk kenschetst; 

• tenzij er specifieke omstandigheden zijn, aanbeveelt een PBO in werking te stellen als er 
aanwijzingen zijn dat een lidstaat wordt geconfronteerd met buitensporige onevenwichtigheden; 

• de PMO gebruikt om begrotingsaanbevelingen aan de lidstaten te doen als begrotingskwesties 
rechtstreeks van invloed zijn op de externe onevenwichtigheden en het concurrentievermogen; 

• in het PMO-proces uitdrukkelijk aandacht besteden aan beleidsmaatregelen met 
grensoverschrijdende effecten die een symmetrische herbalancering in de eurozone kunnen bevorderen; 

• ervoor zorgt dat de betrokken commissarissen, telkens wanneer zij de onevenwichtigheden als 
buitensporig heeft aangemerkt, beschikbaar zijn voor de parlementen van de lidstaten, zodat zij de 
beleidsaanbevelingen in verband met de PMO kunnen toelichten; 

• meer nadruk legt op de PMO door alle aspecten van de communicatie daaromtrent te verbeteren. 

Noot voor de redactie 

De procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO) werd in 2011 ingevoerd om de macro-
economische onevenwichtigheden in de EU aan te pakken en moest een antwoord bieden op het 
ontbreken van beleidsinstrumenten waarmee deze toenemende onevenwichtigheden vóór de crisis van 
2008 hadden moeten worden voorkomen. 

De PMO kent een jaarlijkse cyclus. Deze begint met de publicatie door de Europese Commissie van een 
economische en financiële beoordeling, het waarschuwingsmechanismeverslag (AMR), waarin wordt 
vastgesteld in welke lidstaten zich onevenwichtigheden dreigen voor te doen die een nadere analyse in de 
vorm van een diepgaande evaluatie (IDR), vereisen. Het doel van deze evaluatie is vast te stellen of er in de 
geselecteerde lidstaten sprake is van onevenwichtigheden en of deze moeten worden aangemerkt als 
buitensporig. De Europese Commissie moet op basis van deze analyse voorstellen doen voor landspecifieke 
aanbevelingen voor het aanpakken van die onevenwichtigheden die door de Raad moeten worden 
aangenomen en aan de lidstaten moeten worden meegedeeld. 
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In gevallen waarin zij de onevenwichtigheden als buitensporig aanmerkt, moet de Commissie de Raad 
voorstellen om een procedure bij buitensporige onevenwichtigheden op te starten. Dit is een mechanisme 
voor verscherpt toezicht dat ook de mogelijkheid biedt om sancties op te leggen. 

Speciaal verslag nr. 3/2018: “Controle van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO)” 
is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 

 


