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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming 
met de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag 

tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 

27 januari en 8 februari 2021 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 11 juni 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 

Financiën  

Advies aangenomen door de Plenaire zitting van 8 juli 2021 
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Vooraf 
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is de opvolger van het tijdelijk noodfonds, de Europese 

Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFSF). Het ESM is sinds oktober 2012 operationeel. Doel is het 

vrijmaken van middelen en het verstrekken van stabiliteitssteun ten gunste van ESM-leden die te 

maken hebben met of worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks 

noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te vrijwaren. In ruil daarvoor 

moeten deze landen stringente macro-economische aanpassingsprogramma's uitvoeren.  

De door de Overeenkomst doorgevoerde wijzigingen bestaan uit 4 grote pijlers : 

1. de oprichting van de gemeenschappelijke achtervang voor het Gemeenschappelijk 

Afwikkelingsfonds ; 

2. het doeltreffender maken van de preventieve financiële instrumenten van het ESM ; 

3. de uitbreiding van de rol van het ESM (zowel bij het opstellen en monitoren van programma's 

als daarbuiten) ; 

4. het bevorderen van schuldhoudbaarheid, met o.a. de invoering van collectieve actieclausules 

met ééntrapsaggregatie op alle overheidsobligaties van de lidstaten in de eurozone met een 

looptijd vanaf één jaar. 

Er werden ook kleinere wijzigingen aan het Verdrag aangebracht, met name de aanpassing van een 

aantal institutionele aspecten van het ESM.  

Het geheel der wijzigingen van de Overeenkomst vormt een noodzakelijke stap in de versterking van 

de Economische en Monetaire Unie, zoals dit door de Eurogroep en de Europese Raad wordt 

nagestreefd.  

Het voorontwerp van ordonnantie beperkt zich tot instemming met de Overeenkomst. 

Advies 
Brupartners neemt akte van het onderhavige voorontwerp van ordonnantie houdende instemming 

met de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees 

Stabiliteitsmechanisme. 
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