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Scrutiny Unit
Wegens een treinvertraging van meer dan een uur kon er geen vergadering meer plaatsvinden
met de heer Chris Shaw, Voorzitter van de Scrutiny Unit.

European Union All Party Parliamentary Group
Tijdens de werklunch zijn er verschillende thema’s aan bod gekomen.
Aan Britse kant was er bijzonder veel interesse omtrent het Belgisch politiek systeem en in het
bijzonder over de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe regering.
De aanwezigheid van Belgische parlementsleden uit verschillende partijen kwam deze discussie
zeker ten goede, want het belichtte de politieke impasse vanuit verschillende invalshoeken.
Waarover iedereen het eens kon zijn, was dat gedurende de lange politieke impasse dialoog
steeds de enige leidraad was om tot een oplossing te komen.

Naast het implementeren van het moeilijk bekomen politiek akkoord, werd duidelijk gemaakt
dat de huidige regering de taak heeft om de schuldenberg te verminderen en tegelijkertijd de
economie te stimuleren.
Dat bracht ons tot de andere hoofdbrok van de discussie, namelijk de economische crisis en de
manier waarop de Europese instanties hierop reageren.
Welke sancties liggen er voor de hand bij het niet respecteren van de Maastricht criteria?
Vraag die hierbij ook naar voren kwam, was tot hoever de Europese instanties kunnen gaan om
verplichtingen op te leggen aan landen die tijdelijke moeilijkheden ondervinden.
Een bijkomende moeilijkheid hierbij is dat binnen sommige landen er een andere economische
realiteit is in bepaalde regio’s. Een verschillende aanpak is vanuit economisch standpunt
aangewezen, terwijl uit ideologisch standpunt een gestroomlijnde aanpak de bovenhand krijgt.
De hoofdconclusie van alle aangebrachte thema’s is dat er nood is aan het vinden van creatieve
oplossingen op alle niveaus, regionaal, nationaal, Europees en internationaal. Ter illustratie
hiervan kwam er een idee aan bod om de helft van de lonen van de Grieken uit te betalen in
nationale cheques voor het aankopen van lokale diensten en goederen. Dat zou de nood aan
euro’s verminderen en tegelijkertijd zou het ten goede komen aan de lokale economie.
De volgende ontmoeting is gepland op 4 december in Brussel.

