
Europees begrotingspact, ESM, 6-pack, 2-pack:  een hele reeks nauwelijks 
begrijpelijke hervormingen die de Europese leiders onder druk van de crisis in 
ijltempo konden opleggen. De logica erachter is steeds dezelfde: de schuld moet 
verminderd worden door privatiseringen, door ontmanteling van de sociale 
verworvenheden. En loonsverlagingen en deregulering van de arbeidsmarkt 
moeten de concurrentiekracht verhogen. Het gevolg daarvan is een zware recessie 
die de economische crisis alleen nog verscherpt. In het bijzonder in Zuid-Europa 
dicteert de Trojka (Europese centrale Bank, Europese Commissie en 
Internationaal Monetair Fonds) via haar memoranda de ene besnoeiïngsronde na 
de andere. Met als gevolg een zware sociale crisis. Voortaan maken armoede, 
massawerkloosheid, daklozen, snel stijgende zelfmoord- en misdaadcijfers weer 
deel uit van het dagelijks leven in Europa. En en passant wordt de democratie ook 
nog eens uitgehold. Landen met hoge schulden worden verplicht  fundamentele 
soevereine rechten die toekomen aan hun parlement over te dragen aan de 
Europese Unie. Zo krijgen de technocraten van de Commissie en de Europese 
centrale Bank nog meer macht in 
handen.
Kan de situatie nog erger worden, 
eenmaal de antidemocratische en 
neoliberale crisispolitiek in teksten zal 
gegoten zijn? Ja, dat is mogelijk. Op 
dit ogenblik wordt er in de Europese 
raad gediscussieerd over de invoering 
van een budgettaire en economische 
unie. Dat zou betekenen dat het 
soberheids-Diktat , dat vandaag reeds 
aan Spanje, Portugal en Griekenland 
werd opgelegd, geïnstitutionaliseerd 
wordt  in heel Europa. Of, zoals 
commissievoorzitter Barroso het 
uitdrukte, "wat er vandaag 
plaatsgrijpt, is een stille revolutie".

Wat betekent een budgettaire 

en economische unie?

�Alle landen van de eurozone 

Europese budgettaire en economische unie:
een aanslag op de democratie en de sociale rechten in Europa



moeten een contract met de Europese Commissie ondertekenen, waardoor ze 
zich verplichten de beruchte "structurele hervormingen" door  te voeren.

�Er moet een gemeenschappelijk budget van de Europese landen worden 
opgesteld ter bestrijding van  "structurele zwakheden".

�De budgetcontrole moet nog strenger worden, bijvoorbeeld door een vetorecht 
van de eurocommissaris financiën op de nationale budgetten.

Als deze maatregelen ingang vinden, dan zal de druk op de lonen en sociale 
rechten bestendigd worden, want dan heeft men zich tot de neoliberale hervor-
mingen verplicht. De zogezegde "structurele hervormingen"en de opheffing van 
de "structurele zwakheden" betekenen immers niets anders dan sociale afbraak, 
loonafbouw, ontmanteling van de publieke sector, deregulering en privatisering.
Niet alleen de sociale rechten, maar ook de democratie wordt dan het mikpunt. Er 
is immers geen enkele garantie op de democratische controle van een eventuele 
begroting van de eurozone. Als men de commissaris voor financiën vetorecht geeft 
over een nationale, parlementair goedgekeurde begroting, dan blijft van de 
volksvertegenwoordiging immers niets over dan wat politiek schimmenspel.

Het is nog niet te laat om deze budgettaire en economische unie tegen te houden! 
We staan nog maar aan het begin van het hele proces. In heel wat Europese landen 
heeft het verzet al enige vorm aangenomen. En er komt een Europese actiedag op 
de top van maart 2013.
De Europese besparingspolitiek kan geen einde stellen aan de crisis. Ze kan alleen 
het gelag door de zwaksten laten betalen, en een Europa tot stand brengen van de 
banken, de consortia en de superrijken, tegen de belangen van de gewone mensen 
in.

We eisen ook de intrekking van de hele besparingspolitiek van de voorbije jaren, 
de opheffing van alle onwettige en illegitieme schulden, een strenge regulering en 
belasting van de financiële markten en een gecoördineerde vermogensbelasting in 
heel Europa. De Europese Unie moet ook volledig gedemocratiseerd worden, en 
het Europees parlement moet ten gronde betrokken zijn bij elke Europese wetge-
ving. 

Nu in verzet komen!

Wij eisen de stopzetting van de neoliberale economische en

budgettaire unie!

www.attac.de
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