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Onderwerp Nota inzake beleid Europees Monetair Stelfisl (EMS) van het Ministerie 

van Financiën 

/ • 1. In de Coördinatie Commissie van 16 september j l . is bijgevoegde Nota van 

Financiën onderwerp geweest van een eerste oriënterende bespreking. De 

bespreking kon slechts resulteren in enkele conclusies van beperkte 

J. strekking. Het lijkt derhalve noodzakelijk dat de R t Z concludeert dat het 

interdepartementaal overleg voortgezet wordt orr* be t Nederlands stand

punt op concrete wijze aan te vullen em op korte termijn een construc

t ieve bijdrage aan het overleg in de Intergouvernementele Conferentie 

(1GC) te kunnen leveren. 

Voor het- overleg in de REZ en ter ondersteuning van de stelling dat 

nadere concret isering van het Nederlands standpunt inzake he t EMS (een 

wens die door al le departementen, behalve Financiën, in de Coördinatie 

Commissie is verwoord) nodig is, moge nog het vol» 

• 

2. Financiën m a a k t e duidelijk haar nota geschreven t e hebben met het oog 

op de lange termijnontwikkeling van het EMS en t e r voorbereiding van de 

nogal vrijblijvende discussie hierover in de (informele) ECOFIN en niet 

specifiek te r voorbereiding van de IGC of he t Nederlands voorzitterschap. 

De Nota sluit dientengevolge onvoldoende aan op de actual i te i t en biedt 

geen "ac t ieprogramma" voor de kor te termijn , waar nog geen sprake is 

van souvereini te i tsoverdracht . Ofschoon de Nota positief is over het 

verderweg gelegen doel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) 

geeft ze onvoldoende houvast voor een construct ieve bijdrage van de 

Nederlandse de lega t ie m e t name in de IGC. Integendeel , de Nota bundelt 

een aantal voorwaarden tot een pakket dat prohibitief zou kunnen-blieken-

voor de verdere versterking van het EMS. 

3 . Naar dezerzijds mening moet het mogelijk zijn om parallel aan de interne 

mark t maa t r ege l en (kleine stappen) overéén t e komen die een begin 

maken met de geleidelijke invoering van de EMU. 

Kleine stappen die op korte termijn gezet zouden kunnen worden in de 

r icht ing van een verdere versterking van het EMS zouden betrekking 

kunnen hebben op de kapitaal l iberal isat ie , het wisselkoers arrangement, 

de beleidsconvergent ie en de rol van de part icul iere ECU. 
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Datum 

- 2 -

De liberalisatie van het kapitaalverkeer is onderwerp van het 

actieprogramma van de Europese Commissie voor de voltooiing van 

de interne markt Jn dit zgn Witboek wordt als eind-datum voor de 

liberalisatie van het kapitaalverkeer genoemd 1987 en voor de 

financiële dienstverlening 1992. (De Interne marktraad onder het 

Nederlandse voorzitterschap heeft ua.v. het eerste element dan een 

duidelijke taak) 

M.b.t de beleidsconvui-gentie meet gedacht worden aan eventuele 

aanpassing op korte termijn (1938,d.w.z. ruim voor de voltooiing van 

de interne markt) van de beschikking van de Raad van 1974 

"betreffende de verwezenlijking van een hoge mate van convergen

tie van de economische politiek van de lidstaten11 om deze dwingen-

der te maken. (bijv. sancties bij afwijking van de richtsnoeren voor 

^ ^ e c o n o m i s c h e beleid). Het Comité Dooge heeft reeds unaniem 

stappen m.b.t. nnau\> ëOwdin8tie van het economisch, budget-

taire en monetair oeieSWIlx)ven aan haar lijst bezet van thans te 

nemen maatregelen. Grotere reële convergentie van beleid Is nood-

zakelijk zowel voor een optimaal functionerende vrije markt (verge

lijkbaar met een nationale markt) als voor de EMU. 

M.b.t. het wisselkoers arrangement kan gedacht worden aan dwin

gender procedures bij re- of devaluaties om de betreffende lidstaten 

tot aanpassingen In de economische politiek te brengen. Vanwege de 

samenhang hiervan met de beleldsconvergentie zou invoering van 

deze procedures ook vóór 1988 moeten plaatsvinden. 

Tegenover bovenstaande punten die gemakkelijker op te volgen zijn 

door de ndstaten met stabiele valuta (BRD, Nederland) zou bereid

heid moeten staan op korte termijn (in ieder geval vóór 1992~aÏ8 

einddatum voor voltooiing van interne markt) mee te werken aan 

wensen van m.n. Italië en Frankrijk zoals bevordering van de rol van 

de particuliere ECU. 

Voor de volledigheid zij hieraan toegevoegd dat om het uiteindelijke 

doel van de EMU binnen bereik te brengen op middellange termijn 

overdracht van nationale bevoegdheden aan communautaire instel

lingen nodig zal zijn (de zgn institutionele fase, waarvoor als 

realisatiedatum gedacht zou kunnen worden aan het moment van de 
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Vao : 

Aan : 

Onderwerp : 

voltooiing van de Interme markt: 1992.) Indien de EMU als lange 

termijn doelstelling voor Nederland aanvaardbaar is, dan kan be

voegdheidsoverdracht op middellange termijn niet buiten beschouw

ing blijven. Van Nederlandse zijde zou men derhalve wel bereid 

moeten zijn formuleringen op dat punt in overweging te nemen. 

Datum : 

f 
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Een kabinetsstandpunt t.a.v. EMS zal naar alle waarschijnlijkheid begin 

oktober nodig zijn omdat dan de EMS voorstellen in de voorbereidende 

Groep van de 1GC te Brussel in bespreking komen. 



Actieprogramma voor de 
voltooiing van de Gemeen
schappelijke Interne 
Markt 
(basis: besluit Europese 
Raad van maar t 1985 en 
juni 1985 n.a.v. het Witboek 
van de Commissie^). 

streef 
datum 

Bijlage 

Actieprogramma 
Versterking van het 
EMS 
(basis: resolut ie 
van de Raad van 1971 
inzake EMU). 

Liberalisatie Kapi taalverkeer 
en financiële dienstverlening. 

richtlijnen l iberal isat ie 
effecten Transac t ies 
richtlijnen jaarrekeningen 
richtlijn jaarrekeningen 
richtlijnen hypothecai re 
t ransac t ies 
Meerdere voorstel len m.b . t . 
l iberalisat ie u i t g i f t e ^ l a a t s -
ing^verwerving aandelen ifcl 
risico dragend kap i taa l , 
verlening commerc iee l kre
diet e.d. 
richtli jnen hypothecai r 
k red ie t . 
aanbeveling toezicht risico 
grote krediteuren 
richtlijnen inzake publi
catie m.b.t. deelneming in 
kapitaal en m.b.t. open
bare aanbieding effecten 9 

1985 

1987 

1988 

Mogelijke kleine stappen op 
korte termijn (vooraf
gaand aan bevoegdheids 
overdrachten in 1992) 
ter vers terking van de 
moneta i re samenwerking 

aanpassing van de Raads-
beschikking van 1974 
be t re f fende de ver-
wezeli jking van een 
hoge m a t e van convergentie 
van de economische 
poli t iek van de l idstaterv. 
aanpassing van de wissel
koers a r r angemen t 

tweede coörd ina t ie r ich t l i j en 
krediet instel l ingen 

meerdere r icht l i jnen inzake 
schadeve rzeke r ingsmaa t 
schappijen ( jaar rekeningen, 
l iquidat ie , c o n t r a c t e n e t c ) 
richtlijn beleggingsadviseurs 
richtlijn vrije dienst
verlening m . b . t . levensverze-

1989 

1991 

m a a t r e g e l e n te r be
vordering van de rol 
van de ECU 

keringen 



i 
Voltooiinq liberalisatie 1992 - begin van de "insti-
van de interne gemeen- tutionele fase van het 
schappelijke markt EMS (met het oog op 

de EMU) d.w.z. overdracht 
van bepaalde bevoegdheden 
naar communautaire 
instellingen bijv. voor 
het communautair toezicht 
op monetaire ont
wikkelingen en ont
wikkeling van de E C U . 


