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Geacht lid van het Europees Parlement, geachte heer Zijlstra,
Bedankt voor uw brief, die me werd bezorgd door de heer Roberto Gualtieri, voorzitter van de Commissie
Economische en Monetaire Zaken, samen met een begeleidende brief van 20 december 2018.
De ECB stelt haar basisrentetarieven vast met het oog op de handhaving van de prijsstabiliteit op
middellange termijn, in overeenstemming met het mandaat dat werd vastgelegd in het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU). Bij de uitoefening van haar mandaat geniet de ECB politieke
onafhankelijkheid, zoals bepaald in het VWEU, alsook in de Statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de ECB.
Door de prijsstabiliteit te handhaven, beoogt het monetaire beleid van de ECB de koopkracht van de
eenheidsmunt in de loop van de tijd te waarborgen. Dit ondersteunt op zijn beurt duurzame economische
groei en werkgelegenheidscreatie, en draagt op die manier bij tot de verbetering van de levensstandaard
van de burgers van het eurogebied, met inbegrip van spaarders en gepensioneerden.
Met betrekking tot het toekomstige verloop van de beleidsrentetarieven heeft de Raad van Bestuur sinds juni
2018 te kennen gegeven dat de basisrentetarieven van de ECB naar verwachting ten minste de hele zomer
van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen
voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op
de middellange termijn.
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Betreffende de recente voorstellen om de budgettaire integratie in het eurogebied te versterken, verwelkomt
de ECB de discussie over een begrotingsinstrument voor het eurogebied. 1 Een goed ontworpen
gemeenschappelijk begrotingsinstrument zou de economische weerbaarheid van de afzonderlijke
deelnemende

lidstaten

en

van

het

eurogebied

als

geheel

kunnen

verhogen.

Vanuit

een

centralebankperspectief zou een dergelijk instrument bijzonder welkom zijn, indien het effectieve macroeconomische stabilisatie zou verschaffen, vooral in het geval van diepe recessies in het gehele eurogebied.
In een dergelijke situatie zou het inzetten van dit begrotingsinstrument het gemeenschappelijk monetair
beleid kunnen ondersteunen bij de stabilisering van de economie en dus de prijsstabiliteit bevorderen,
eerder dan dat het belangenconflicten zou creëren tussen beleidsterreinen. Om zeker te stellen dat een
dergelijk instrument zou zorgen voor extra stabilisering in vergelijking met de huidige situatie, is het van
cruciaal belang dit instrument zo te ontwerpen dat het sterke stimuli bevat voor een gezonde budgettaire en
economische beleidsvorming op het niveau van de lidstaten.
Hoogachtend,
[handtekening]
Mario Draghi
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Zie het ECB-Advies van 9 november 2018 inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie
voor
Europese
Investeringen
(CON/2018/51),
beschikbaar
via
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex3a52018ab00513anl3atxt.pdf.
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