Van Extinction Rebellion Nederland, financiering samenleving.
Aan het burgerinitiatief Burgerraad European Citizens Bank
15 september 2021
Onderwerp strategieherziening ECB (Europese Centrale Bank)
Inbreng op het onderwerp “budgettair beleid”.
Inhoud
Blz. 1
Blz. 2
Blz. 3

Inleiding
Aanbevelingen voor de burgerraad
Aan te bevelen principes

“Naar sociaal-ecologische-inclusieve waard realisatie, geld is niet leidend, niet
meer dan middel”.

INLEIDING
Als inspiratie is het artikel uit het nieuwsblad De Tijd, België, 16 april 2021
gebruikt. https://www.tijd.be/opinie/algemeen/politiek-moet-ecb-duidelijkesecundaire-doelstellingen-geven/10298374.html
Moet de ECB zich met meer dan alleen stabiele prijzen bezighouden, met
klimaatbeleid bijvoorbeeld? Dat vergt een formele procedure waarbij zowel de
Europese Raad als het Europees Parlement betrokken zijn (de politiek).
Artikel 127 van het Verdrag Betreffende de Werking van de Europese Unie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
bepaalt dat, onverminderd het doel van de prijsstabiliteit (ook wel het eerste
mandaat van de ECB genoemd), de ECB het ‘algemene economische beleid in
de Unie’ ondersteunt ‘om bij te dragen aan de verwezenlijking van de in artikel
3 van het Verdrag Betreffende de Europese Unie, Maastricht, 07-02-1992
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001507/2013-07-01 benoemde doelen (ook
wel het tweede mandaat van de ECB genoemd).
Het brede scala aan doelstellingen dat wordt genoemd – variërend van
veiligheid, rechtvaardigheid en economische groei tot milieubescherming,
innovatie en andere prijzenswaardige EU-doelstellingen - geeft het bestuur van
de Europese Unie met de ECB als uitvoerende organisatie een oneindig aantal
mogelijke doelstellingen. Het geeft het bestuur van de Europese unie de
gelegenheid het algemeen belang tegen het private belang af te wegen en het
evenwicht daarin te bepalen.
Hoofdstuk 1 van het verdrag van Maastricht, stelt het Europees Stelsel van
Centrale Banken (ESCB) in. Artikel 2 geeft aan dat de centrale banken dienen
te handelen in overeenstemming met het beginsel van een open
markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van
middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn
neergelegd in artikel 119 van het Verdrag over de werking van de Europese
Unie. Daarin wordt marktwerking als leidend principe benoemd.
Vervolgens wordt het monopolie van de euro hier vastgelegd.
Artikel 3: taken, vermeldt:
Overeenkomstig artikel 127, lid 2, van het Verdrag Betreffende de Werking van
de Europese Unie, zijn de via het ESCB uit te voeren fundamentele taken:
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– het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de Unie;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monetair_beleid Monetair beleid of monetaire
politiek is het geheel van maatregelen die een centrale bank kan nemen om de
waarde van de eigen valuta stabiel te houden.
Artikel 127 geeft aan dat de ECB het ‘algemene economische beleid in de Unie’
ondersteunt. En artikel 119 legt het monetair beleid van de Europese Unie neer
bij de ECB.
Dat verhoudt zich prima met elkaar. Politiek wordt het 2e mandaat van de ECB
ingevuld door het bestuur van de Europese Unie (politiek) waarbij de ECB in de
gaten houdt of de munt stabiel blijft. Anders gezegd “of de inflatie of
geldontwaarding niet te ver oploopt”.
Het is dus binnen de huidige regelgeving niet aan het ECB om politieke keuzes
te maken, dat is voorbehouden aan de daartoe ingerichte gekozen
democratische instellingen. Het bestuur van de Europese Unie. Zij dient dan
wel haar verantwoordelijkheid op te nemen.
Er ligt een spanningsveld waar het marktwerking betreft. Het bestuur van de
Europese Unie stelt doelen op. Marktwerking speelt hier geen rol. De ECB
handelt echter in overeenstemming met het beginsel van een open
markteconomie met vrije mededinging. Markten werken binnen het private
deel van de economie wellicht prima, maar niet binnen het door het algemeen
belang bepaalde deel van de economie. De overheidseconomie. Waar de
doelstelling bepalend is en niet marktwerking. Er is lang niet altijd een markt
die werkzaam is. Er is bijvoorbeeld geen markt waar de boer biodiversiteit kan
verkopen. Een vrije markt is er eveneens veelal niet. Dan zouden er ook geen
subsidies bestaan en de fossiele sector geen overheidssteun kunnen
ontvangen en vele multinationals geen belastingbetaling kunnen ontwijken.
Het Europees Parlement heeft onlangs een belangrijke stap gezet door in
december 2020 op te roepen tot een duidelijk interinstitutioneel akkoord over
zijn betrekkingen met de ECB
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/199784/B5_NL.pdf Hierin kunnen
zaken als verantwoording, toezicht, monitoring, evaluatie en duidelijkheid over
de invulling van het tweede mandaat van de ECB verder worden uitgewerkt.
AANBEVELINGEN VOOR DE BURGERRAAD
Wij roepen het burgerberaad op, de ECB en het bestuur van de Europese Unie
het volgende aan te bevelen:
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Nog in 2021, in het interinstitutioneel akkoord de invulling van het tweede
mandaat van de ECB door het bestuur van Europa uit te werken. Dat, daar
een niet gekozen ECB geen maatschappelijke beleidskeuzes behoort te
maken, het bestuur van de Europese Unie tot die tijd direct haar
verantwoordelijkheid neemt door het tweede mandaat van de ECB in te
vullen.
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In de strategie van het opkoopprogramma van de ECB het Akkoord van
Parijs en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen (waaronder de op 23
juni 2021 uitgelekte conceptversie van het IPCC AR6 rapport aan het Franse
persbureau (AFP) centraal te stellen en alles in het werk te stellen om de
opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.
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De leidende rol van marktwerking expliciet los te laten daar waar
marktwerking niet toereikend is om doelstellingen van het bestuur van de
Europese Unie te bereiken.

4

Waar het systeem van de Euro niet voldoet stellen wij voor mogelijkheden
te creëren voor die landen, regio’s, lokale gebieden, die dat wenselijk
achten, om een 2e landelijk of regionaal werkende munt in te stellen.
Bijvoorbeeld een munt die het land of de regio niet uit kan. Kapitaal wordt
dan circulair en blijft dan beschikbaar waarmee autonoom, (duurzaam)
economisch beleid kan worden ingevuld. Gebieden worden dan
zelfredzamer, onafhankelijker van het monopolie van het Europees beleid
en een Europees Burgerberaad over dit onderwerp te initiëren in 2021.
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Een gelijk speelveld voor centrale banken wereldwijd te bevorderen, en toe
te werken naar een verdragswijziging waarin het bestuur van de Europese
Unie dezelfde bevoegdheden en daarmee de financiële ruimte krijgt als het
Congres in de VS. Daarin expliciet de doelstelling “het beperken van de
opwarming van de aarde met 1,5 graad en herstel van de biodiversiteit” op
te nemen.
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Alle ECB besluiten en besluiten van het bestuur van Europese Unie te
toetsen aan het beperken van de opwarming van de aarde met 1,5 graad;
aan herstel van de biodiversiteit; aan de SDG-doelstellingen; aan de 7
generaties of de lange termijn. Daar over een relaterende paragraaf in de
besluitvorming op te nemen. Voorstellen daartoe uiterlijk eind 2021 in te
dienen bij de bevoegde organen.
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Voor te nemen, uiterlijk eind 2021 het burgerberaad als
geïnstitutionaliseerd aanbevelend orgaan naast het bestuur van de ECB en
het bestuur van Europese Unie op te nemen. Daarbij toe te passen de
kennis en zienswijze van het Europees kennisnetwerk voor
klimaatburgerberaden, initiatief van de European Climate Foundation
https://knoca.eu Het voorbeeld van Oost-België in het oog houdend.
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Uiterlijk eind 2021 een Europees burgerberaad (ook wel burgerforum of
burgerraad genoemd) geldschepping en de werking van het financiële
stelsel te initiëren, vergezeld van een brede maatschappelijke dialoog en
aandacht in alle media.
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Een vetorecht blokkeert inclusieve besluitvorming. Wij verzoeken u aan te
bevelen het vetorecht op aanpassing van Europese verdragen op te heffen
en daarvoor in de plaats een meerderheid van bv. 70% te stellen.
https://www.europa-nu.nl/id/vg9il2ssv4y1/europese_raad De Europese Raad
mag als enig orgaan van de Europese Unie besluiten dat de EU-verdragen
moeten worden herzien. De EU-leiders roepen dan een Conventie bijeen. In
die Conventie zitten de Europese Raad en vertegenwoordigers van de
Europese Commissie en het Europees Parlement. Elk land heeft hier een
vetorecht. Er wordt besloten met unanimiteit, dat wil zeggen dat er pas
besluiten worden genomen als alle landen het met elkaar eens zijn.
De Europese Raad moet niet verward worden met de Raad van Europa (een
internationale organisatie) noch met de Raad van de Europese Unie (ook
wel Raad van Ministers genoemd).
De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de
27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van
de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het
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gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de
bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of
staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese
Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de
EU vast.

AAN TE BEVELEN PRINCIPES
Aan te bevelen de volgende principes te onderschrijven en per direct in het
beleid van de ECB en het bestuur van Europese Unie te verwerken.
Europa is geen huishouden en kan niet failliet gaan. Zij is op elk moment in
staat aan haar verplichtingen in eigen valuta te voldoen omdat zij in staat is
zelf de valuta te scheppen die zij uitgeeft. Zij beschikt daardoor altijd over de
nodige financiële armslag en loopt geen enkel risico. Er is altijd geld genoeg
voor zorg, onderwijs, armoedebestrijding, invulling van sociaal-ecologischeinclusieve-rechtvaardige waarden, maatregelen ter beperking van de
opwarming van de aarde met 1,5 graad.…….. (In te vullen door het bestuur
van Europese Unie).
Armoede, het niet omvormen van het boerenbedrijf naar de eisen van deze
tijd, de kap van de regenwouden, de afname van de biodiversiteit, het niet
nemen van voldoende maatregelen om opwarming van de aarde met meer dan
1,5 graad tegen te gaan. Geld is het probleem niet. Het zijn gevolgen van
politiek beleid.
Dank voor uw aandacht.
Extinction Rebellion Nederland, financiering samenleving.
We geven graag tekst en uitleg.
Contactpersoon
Harry Willemse
tel +31 (0)6 225 25 940
h.w@inter.nl.net
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