Begrotingsboetes worden gebed
zonder end
Rik Winkel - FD
Het was mooi om de Finse eurocommissaris Jyrki Katainen in het Europees
Parlement te horen betogen dat sancties bij overtreding van de
begrotingsregels niet als straf, maar als aanmoediging moeten worden gezien.
Als Spanje en Portugal hun begroting tijdig op orde brengen, kunnen hun
burgers blijven profiteren van de EU-fondsen die naar deze landen vloeien,
aldus de vicevoorzitter voor banen, groei en investeringen vorige week
maandag.
Samen met de Let Valdis Dombrovskis hoort de Finse christendemocraat bij
de haviken als het gaat om naleving van het begrotingspact. Afgelopen zomer
maakte het tweetal zich sterk voor een boete aan de twee landen, nadat was
vastgesteld dat ze hun buitensporige tekort niet hadden verminderd. De
geloofwaardigheid van het begrotingskader — en van de Europese Commissie
zelf — stonden op het spel, zo betoogde het tweetal.
Superhavik
Na een politieke interventie van uitgerekend de Duitse superhavik Wolfgang
Schäuble verloren Dombrovskis en Katainen het pleit. De Brusselse berg
baarde een muis in de vorm van een 'nulheffing'. Formeel kregen de twee
landen wel straf, maar de Commissie maakt gebruik van de mogelijkheid om
de geldboetes, ter grootte van 0,2% van hun bbp, meteen te annuleren. De EUministers van financiën bedekten de afgang in het heetst van de zomer met de
mantel der liefde.
De zaak heeft nog wel een staartje, wat ook verklaart waarom Katainen moest
opdraven in Straatsburg. De Commissie moet formeel nog met een voorstel
komen om een klein deel van de EU-fondsen voor de twee landen te
bevriezen.
Pek en Veren
Dat is eigenlijk nog absurder dan een boete aan een regering in geldnood,
klinkt in het Parlement. De EU-fondsen dienen om werklozen beter op te
leiden of de economie te verbeteren. 'We moeten zorgen dat we niet de
verkeerde straffen', zei Lambert van Nistelrooij. Zijn partij, het CDA, is er
anders altijd als eerste bij om begrotingszondaars met pek en veren in te
smeren.
Gelukkig maar dat de regels ook bepalen dat er eerst 'gestructureerd overleg'
met het Europees Parlement moet plaatsvinden. Geen mens in Brussel kan
zeggen wat dat betekent, maar iedereen ruikt dat deze procedurele kronkel een
uitgelezen kans biedt om tijd te rekken. Nu het Parlement Katainen heeft

aangehoord, heeft het bedacht dat ook de Spaanse en Portugese ministers van
Financiën maar eens uitleg moeten komen geven. Wie weet wie er nog zullen
volgen. Jeroen Dijsselbloem? Mario Draghi?
Eitje
Als een ongeduldige Dijsselbloem dinsdag bij het pellen van zijn eitje — de
kwestie komt aan bod als de EU-ministers van financiën samen ontbijten —
aan de Commissie vraagt hoe het ermee staat, kan hij ervan op aan dat hij met
een kluitje het riet in wordt gestuurd.
Er komt geen voorstel, voordat de Commissie ook een oordeel heeft gevormd
over de begrotingen voor 2017, die eind deze week in Brussel moeten zijn.
Omdat er in Madrid nog steeds geen regering zit die een volwaardige
begroting kan opstellen, opent dat de weg naar een gelaagde oplossing, die de
kool en de geit spaart. Want tsja, het gestructureerde overleg is nog gaande.
Andere belangrijke punten op de EU-agenda:
Maandag zet de Eurogroep mogelijk het licht op groen voor uitkering van
€2,8 mrd aan Griekenland. De EU-ministers van visserij beslissen hoeveel
vis er in 2017 uit de Oostzee mag worden gehaald.
Dinsdag bespreken alle EU-ministers van financiën of het nog op te richten
Europees Openbaar Ministerie mag optreden tegen btw-fraude. Frankrijk stelt
de besprekingen in Bazel over bankbuffers aan de orde. De Dieselgatecommissie in het Europees Parlement voelt de Nederlandse RDW aan de tand.
Donderdag is er overleg tussen de EU-ministers van binnenlandse zaken.
Hervorming van het asielstelsel staat op de agenda. Ook de ministers van
sociale zaken komen bijeen. Er wordt een akkoord verwacht over een richtlijn
ter bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk.
Vrijdag komen de ministers van justitie terug op de bevoegdheden van het
Europese Openbaar Ministerie. Alle Ministerraden zijn deze maand in
Luxemburg.

