DE STRATEGISCHE OOGMERKEN VAN HET EUROSYSTEEM
EERSTE STRATEGISCHE OOGMERK
Erkende monetaire en financiële autoriteit
Voortbouwend op zijn solide verdragsrechtelijke basis, zijn onafhankelijkheid en zijn interne
samenhang, vervult het Eurosysteem, het centrale-bankstelsel van het eurogebied, zijn rol als
de monetaire autoriteit van het eurogebied en als toonaangevende financiële autoriteit, die
zowel binnen als buiten Europa ten volle wordt erkend. Bij het nastreven van zijn hoofddoel,
het handhaven van prijsstabiliteit, voert het Eurosysteem de daartoe vereiste economische en
monetaire analyses uit en treft en implementeert het passende monetaire-beleidsmaatregelen.
Voorts reageert het Eurosysteem gepast en doeltreffend op monetaire en financiële
ontwikkelingen.
TWEEDE STRATEGISCHE OOGMERK
Financiële stabiliteit en financiële integratie in Europa
In samenwerking met de bestaande institutionele structuren streeft het Eurosysteem ernaar
financiële stabiliteit te waarborgen en financiële integratie in Europa te bevorderen. Voor dit
doel draagt het Eurosysteem bij aan beleidsmaatregelen die voorzien in een gezonde Europese
en mondiale architectuur voor financiële stabiliteit.
DERDE STRATEGISCHE OOGMERK
Verantwoording, geloofwaardigheid en vertrouwen,
en het streven dicht bij de Europese burger te staan
Het Eurosysteem hecht groot belang aan geloofwaardigheid, vertrouwen, transparantie en
verantwoording, en streeft naar effectieve communicatie met de Europese burger en de media.
Het onderhoudt zijn betrekkingen met Europese en nationale autoriteiten volledig conform de
Verdragsbepalingen en met inachtneming van het onafhankelijkheidsbeginsel. Voor dit doel
zal het Eurosysteem de veranderingen op de geld- en financiële markten nauwgezet volgen,
en toont het zich gevoelig voor het algemeen belang en de behoeften van de markt.
VIERDE STRATEGISCHE OOGMERK
Gedeelde identiteit, duidelijke verdeling van taken
en verantwoordelijkheden, en behoorlijk bestuur
Het Eurosysteem streeft ernaar zijn gezamenlijke identiteit te versterken, binnen een kader
van duidelijk gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden voor al zijn leden. Daartoe bouwt
het Eurosysteem voort op het potentieel en de nauwe betrokkenheid van al zijn leden, evenals
op hun streven naar en bereidheid tot het bereiken van overeenstemming. Bovendien is het
Eurosysteem gecommitteerd aan behoorlijk bestuur, en hanteert het doeltreffende en efficiënte
organisatiestructuren en werkmethoden.
Het Eurosysteem laat zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden leiden door een aantal
organisatorische beginselen.

