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Opmerkingen van voorzitter Van Rompuy naar aanleiding van
de eerste zitting van de Europese Raad
Hier volgt de stand van zaken na onze besprekingen tot vanavond.
Vanmiddag en vanavond hebben wij een goede discussie gevoerd over het meerjarig
financieel kader (MFK) en de agenda voor groei en werkgelegenheid. Tijdens het diner zal
verder van gedachten worden gewisseld over financiële stabiliteit, een thema dat verband
houdt met de groeiagenda.
De akkoorden die vandaag al tot stand zijn gekommen betreffen allereerst de agenda voor
groei en werkgelegenheid, waarbij vooral valt te vermelden dat de economie een financiële
injectie zal krijgen van ongeveer 120 miljard euro, die aan directe groeimaatregelen zullen
worden besteed.
Het kapitaal van de Europese Investeringsbank wordt met 10 miljard euro verhoogd, wat
haar totale kredietverleningscapaciteit met 60 miljard euro zal doen toenemen. Dit geld
moet geheel Europa - niet alleen de meest kwetsbare landen - ten goede komen, en de
ondernemingen helpen om uit de crisis te groeien.
De overige 60 miljard euro worden om te beginnen gehaald uit ongebruikte
structuurfondsen, die een andere bestemming krijgen (55 miljard), met name kleine en
middelgrote ondernemingen en werkgelegenheid voor jongeren, en omvatten ook de
proeffase van de projectobligaties die deze zomer van start gaat, en waarmee belangrijke
initiatieven op het gebied van energie, vervoer en breedbandinfrastuctuur zullen worden
gefinancierd (bijna 5 miljard).
Wij hebben het terrein geëffend voor de wijze waarop later dit jaar de groei zal worden
gestimuleerd. Hier wordt niet zomaar geld rondgepompt. Groei staat in alle opzichten
voorop in hetgeen wij ondernemen, van verbetering van de interne markt, tot bestrijding
van de werkloosheid, en bevordering van handel en innovatie. De groeiagenda is een blijk
van onze niet-aflatende inzet. In de agenda zijn alle concrete maatregelen verenigd die wij
snel - in elke lidstaat afzonderlijk én met de Unie als geheel - zullen nemen.
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Ook zijn wij vastbesloten al onze instrumenten voor de versterkte economische governance
(zoals de landenspecifieke aanbevelingen) te blijven inzetten en de groepsdruk verder op te
voeren.
Over het nieuwe meerjarig financieel kader hebben de leiders een eerste maal van gedachten
gewisseld. Iedereen vindt dat dit een unieke gelegenheid is om van de Uniebegroting een
instrument te maken waarmee toekomstige groei kan worden verwezenlijkt.
Hoewel het meerjarig kader relatief weinig voorstelt in vergelijking met de gezamenlijke
begrotingen van de lidstaten (het is zo'n vijftig maal kleiner), ligt zijn echte relevantie in het
feit dat het een investeringsbegroting is. Het schept de mogelijkheid tot directe en indirecte
medefinanciering van duizenden investeringen op verschillende gebieden, zoals onderzoek,
joint ventures, vervoer en energie, en ook om mensen te helpen een baan te vinden of betere
kwalificaties te verwerven.
De besprekingen over het MFK zijn politiek steeds interessant. Zij gaan niet alleen over de
vraag hoeveel er te besteden is en waar het geld moet worden gevonden, maar ook waar en hoe
het zal worden besteed. Het gaat om meer dan om geld alleen.
Vandaag kunnen wij voortbouwen op het uitstekende voorbereidingswerk van het Deense
voorzitterschap, waarvoor ik mijn hartelijke dank wens te betuigen aan minister-president
Helle Thorning-Schmidt.
Wij hebben twee thema's besproken.
Ten eerste heb ik de leiders gevraagd waarin wij volgens elk van hen in de eerste plaats zouden
moeten investeren.
Ten tweede hebben wij bekeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat die investeringen het best
renderen, door middel van beleid dat geschraagd wordt door de juiste structuren, stimulansen
en controlemaatregelen, die een maximaal groei-effect bewerkstelligen.
Met zijn allen zijn wij het erover eens dat wij snel, nog voor het eind van dit jaar, tot een
akkoord moeten komen. We moeten ervoor zorgen dat dit belangrijke instrument voor groei al
op dag één van de komende periode gebruiksklaar is. Daarom zullen wij het op onze
bijeenkomst in oktober en waarschijnlijk ook in december opnieuw bekijken.
Tijdens het diner bespreken wij het verslag over de toekomst van de economische en monetaire
unie, dat ik eerder deze week in nauwe samenwerking met Commissievoorzitter Barroso,
Eurogroep-voorzitter Juncker en ECB-president Draghi heb opgesteld.
In de titel van het verslag staat wat ons doel is: "Naar een echte economische en monetaire
unie" gaan. De zaak is eenvoudig. Als het ons ernst is met de eenheidsmunt, moet een aantal
stappen worden gezet in de financiële sector, op begrotingsgebied, in de economische politiek.
Die stappen moeten gepaard gaan met grotere democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht. Ook zullen wij praten over de timing en de aard van de volgende stappen.
Zeker moet ook op korte termijn worden gehandeld. Daarover zal morgen in het kader van de
top van de eurozone worden gesproken. In het huidige klimaat is een geloofwaardig
langetermijnperspectief echter van essentieel belang om het vertrouwen spoedig te kunnen
herstellen. Meer hierover morgen. Dit was wat de besprekingen van vanmiddag en vanavond
hebben opgeleverd.
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