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Aanbeveling van de Raad van 19 juni 2000 betreffende de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (2000/517/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99, lid 2,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Gezien de bespreking door de Europese Raad van 19 juni in Santa Maria da Feira,

Overwegende dat het Europees Parlement een resolutie over de aanbeveling van de Commissie heeft 
aangenomen,

BEVEELT AAN:

I. Algemene richtsnoeren voor het economisch beleid

1. Inleiding

Globalisering en het vooruitzicht van een nieuwe, op kennis gebaseerde economie bieden belangrijke kansen 
voor de Europese Unie en haar burgers. Om deze kansen te kunnen benutten moet er meer vaart gezet 
worden achter de huidige hervorming van de Europese economie. Daartoe bouwen deze globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid (GREB) voort op de bestaande strategie en breiden deze uit, en geven zij 
operationele inhoud aan de conclusies van de Europese Raad van Lissabon. De richtsnoeren zijn vooral 
gericht op de gevolgen voor de middellange en lange termijn van het structureel beleid, op hervormingen die 
bedoeld zijn om het economisch groeipotentieel, de werkgelegenheid en de sociale samenhang te 
bevorderen, en op de overgang naar een op kennis gebaseerde economie. Het proces van Cardiff en het 
proces van Luxemburg zullen in dit verband nader ingaan op hun respectieve thema's.

De lidstaten staan over het algemeen voor dezelfde uitdagingen en beleidsbehoeften. De algemene 
aanbevelingen die in onderdeel 3 worden gegeven, gelden dan ook voor alle lidstaten. De lidstaten 
verschillen evenwel wat betreft economische resultaten en vooruitzichten, alsook structuren en instellingen. 
Dit betekent dat binnen de algehele strategie de beleidsprioriteiten in iedere lidstaat iets anders liggen. 
Daarom worden in deel II economische richtsnoeren voor ieder land afzonderlijk gegeven. In dit verband 
moet worden opgemerkt dat de richtsnoeren per land op het punt van arbeidsmarktvraagstukken een 
aanvulling vormen op de werkgelegenheidsrichtsnoeren 2000 en een ondersteuning zijn van de uitvoering 
van de herziene nationale actieplannen. Deze plannen zijn pas onlangs door de lidstaten voorgelegd en 
zullen nader beoordeeld worden in het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid dat wordt opgesteld in 
het bestek van het volgende werkgelegenheidspakket.

Deelname aan de eurozone impliceert de noodzaak van intensievere beleidscoördinatie. Daartoe zullen de 
ministers van de lidstaten van de eurozone informeel bijeen blijven komen in de Euro-11-groep, 
onverminderd de rol van de Raad (Ecofin) in het middelpunt van de economische beleidscoördinatie en het 
economisch besluitvormingsproces. De Euro-11-groep verdiept haar besprekingen over aangelegenheden 
van gemeenschappelijk belang, in overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad van 
Luxemburg. In dat verband schenkt zij onder meer aandacht aan aangelegenheden zoals de ontwikkeling van 
de wisselkoers van de euro, de huidige toestand van de betalingsbalansen, ontwikkelingen op de 
kapitaalmarkt, alsmede de conjuncturele positie van en de situatie van de begroting in de deelnemende 
lidstaten.

De Euro-11-groep zal het voortdurend toezicht op begrotingsontwikkelingen en -beleid in de lidstaten die 
deelnemen aan de eurozone, handhaven en zo nodig uitbreiden. Dit zal het debat stimuleren dat erop gericht 
is het fiscaal beleid van de lidstaten niet uit de pas te laten lopen met de GREB of met de in het Verdrag 
genoemde criteria. Wat externe aangelegenheden betreft die onder haar bevoegdheid vallen, zal de Euro-11-
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groep gemeenschappelijke eurozonestandpunten in internationale fora blijven innemen. De Euro- 11-groep 
hecht ook bijzonder belang aan de vruchtbare dialoog met de Europese Centrale Bank (ECB), die regelmatig 
bijeenkomsten van de groep bijwoont. De Euro-11-groep blijft op basis van de ervaringen van de afgelopen 
twee jaar een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en versterken- welke zo nodig wordt voorbereid door het 
Economisch en Financieel Comité-, alsook standpunten waarover onderling overeenstemming is bereikt, een 
en ander om te bewerkstelligen dat er samenhangende standpunten over aangelegenheden van 
gemeenschappelijk belang naar buiten worden gebracht.

De globale richtsnoeren voor het economisch beleid 

Het Verdrag bepaalt dat de lidstaten hun economisch beleid moeten voeren teneinde bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstelling van de Unie en in het kader van de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid (GREB) (artikel 98). Ook bepaalt het dat de lidstaten hun economisch beleid moeten 
beschouwen als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang en het moeten coördineren in het kader 
van de Raad (artikel 99). Daartoe heeft de Raad sedert het begin van fase 2 van de Economische en 
Monetaire Unie (EMU) op aanbeveling van de Commissie elk jaar de GREB vastgesteld. Deze vormen de 
kern van het economische beleidscoördinatieproces en leveren het kader voor de vaststelling van de 
algemene beleidsdoelstellingen en -richtlijnen van de lidstaten en de Unie. De GREB krijgen nog meer 
betekenis door het verslag van de Raad over de economische beleidscoördinatie dat werd goedgekeurd door 
de Europese Raad van Helsinki en de speciale Europese Raad van Lissabon („Werkgelegenheid, 
economische hervorming en sociale samenhang”), waarin de Europese Raad besloot ieder voorjaar een 
bijeenkomst over economische en sociale vraagstukken te houden. 

Om de Europese Raad in staat te stellen tijdig op zijn jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst effectieve politieke 
leiding te geven aan deze omschakeling en ervoor te zorgen dat de Raad (Economische en Financiële Zaken) 
in staat is gebruik te maken van de werkzaamheden van andere Raadsformaties, zal de wijze van opstelling 
van de GREB gewijzigd worden. 

Vanaf dit jaar zullen de GREB aan andere relevante Raadsformaties worden toegezonden opdat zij de 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de uitvoering daarvan op hun respectieve werkterreinen. 
Tegelijkertijd zal deze Raadsformaties worden verzocht hun werkzaamheden te richten op de formulering 
van de GREB voor het komende jaar en ervoor te zorgen dat hun bijdragen eind januari van het volgende 
jaar beschikbaar zijn.

In het licht van deze werkzaamheden zal de Commissie op basis van onder meer de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, het gezamenlijk werkgelegenheidsverslag en de Cardiffrapporten, en haar eigen 
beoordeling van de uitvoering van de GREB, het oriënterend debat in de Raad (Ecofin) die voorafgaat aan 
de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad, voorbereiden.

Op basis daarvan zal de Raad (Ecofin) een document opstellen. De Europese Raad zal worden verzocht zijn 
besprekingen in het deel van de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst dat rechtstreeks met de GREB verband 
houdt, te concentreren op de voornaamste kwesties die daarin uiteengezet worden.

De Raad (Ecofin) zal op aanbeveling van de Commissie en in het licht van de door de Europese Raad in de 
voorjaarsbijeenkomst vastgestelde prioriteiten, alsook van eventuele opmerkingen van andere 
Raadsformaties over de aanbeveling van de Commissie, een ontwerp voor de GREB opstellen aan de hand 
waarvan de Europese Raad in juni zijn conclusies zal bespreken. De Raad (Ecofin) zal vervolgens de GREB 
aannemen, zoals bepaald in het Verdrag.

2. Voornaamste prioriteiten en beleidseisen

[…]

3. Beleidsaanbevelingen
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[…]

II. Richtsnoeren per land
[…]

Gedaan te Santa Maria da Feira, 19 juni 2000.

Voor de Raad
De voorzitter

J. PINA MOURA
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