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Amendement 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 18
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. pt

Motivering

De gevolgen van het stabiliteits- en groeipact (SGP) zijn duidelijk. We moeten:
- het SGP intrekken en vervangen door een pact dat de werkgelegenheid en de sociale 
vooruitgang daadwerkelijk stimuleert; 
- de economische en sociale cohesie verhogen door meer structuurfondsen en meer 
Cohesiefonds;
- een solidariteitsfonds oprichten, met de financiële bijdrage van de landen van de eurozone 
die een begrotingsoverschot hebben, om de landen in moeilijkheden te ondersteunen op het 
gebied van productie, essentiële openbare diensten, het creëren van werkgelegenheid met 
rechten en de uitroeiing van armoede; 
- voorrang verlenen aan sociale indicatoren, waardige banen en lonen, maatschappelijke 
welvaart en gelijke kansen.

Amendement 19
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
–
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Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 20
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er zijn aanvullende sancties nodig om 
de effectiviteit van het begrotingstoezicht 
in het eurogebied te vergroten. Deze
sancties moeten het budgettaire 
toezichtskader van de Unie
geloofwaardiger maken.

(3) Er is aanvullende bijstand nodig om de 
effectiviteit van het begrotingstoezicht in 
het eurogebied te vergroten. Eventuele
sancties mogen de politieke solidariteit van 
de Unie en de sociale samenhang van 
haar lidstaten niet aantasten. Stimulansen 
moeten de monetaire unie 
geloofwaardiger maken en de 
buitensporige kosten van staatsschuld 
reduceren.

Or. en

Amendement 21
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) De bepalingen van deze 
verordening zijn volledig in 
overeenstemming met de horizontale 
bepalingen van het VWEU, te weten de 
artikelen 7, 8, 9, 10 en 11, alsmede met de 
bepalingen van Protocol nr. 26 en artikel 
153, lid 5.
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Or. en

Amendement 22
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het budgettaire toezichtskader 
moet in elk geval de doelstellingen en 
noden van de Unie met betrekking tot 
groei en werkgelegenheid ondersteunen, 
met name tijdens de perioden van 
economische of sociale neergang, moet 
worden gecombineerd met effectieve 
inspanningen die duurzame groei, de 
bescherming van sociale samenhang en 
het scheppen van banen stimuleren, en 
moet tezelfdertijd de specifieke prioriteiten 
en noden van lidstaten eerbiedigen.

Or. en

Amendement 23
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De in het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact vastgestelde 
sancties tegen de lidstaten die de euro als 
munt hebben, moeten stimuleren tot een 
prudente budgettaire beleidsvorming. Een 
dergelijke beleidsvorming moet ervoor 
zorgen dat de groei van de 
overheidsuitgaven in de regel niet hoger 
uitvalt dan een voorzichtige raming van de 
middellangetermijngroei van het bbp 
(bruto binnenlands product), tenzij een te 
hoge groei van de uitgaven met een 

(5) De in het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact vastgestelde 
bijstand en stimulansen voor de lidstaten 
die de euro als munt hebben, moeten een 
aangewezen en prudente budgettaire 
beleidsvorming verzekeren. Een dergelijke 
beleidsvorming moet ervoor zorgen dat de 
groei van de overheidsuitgaven in de regel 
niet hoger uitvalt dan een voorzichtige 
raming van de middellangetermijngroei 
van het bbp (bruto binnenlands product), 
tenzij een te hoge groei van de uitgaven 
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verhoging van de overheidsontvangsten 
wordt opgevangen of tegenover een 
discretionaire ontvangstenverlaging ook 
een verlaging van de uitgaven staat.

met een verhoging van de 
overheidsontvangsten wordt opgevangen of 
tegenover een discretionaire 
ontvangstenverlaging ook een verlaging 
van de uitgaven staat.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een prudente budgettaire 
beleidsvorming moet gericht zijn op de 
verwezenlijking van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, die daarna 
moet worden vastgehouden. Door de 
inachtneming van de 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituatie moeten de lidstaten over 
een veiligheidsmarge ten opzichte van de 
referentiewaarde van 3% voor het 
overheidstekort kunnen beschikken, sneller 
kunnen afkoersen op houdbaarheid en 
tegelijkertijd over budgettaire 
manoeuvreerruimte voor met name de 
noodzakelijke publieke investeringen 
kunnen beschikken.

(6) Een prudente budgettaire 
beleidsvorming moet gericht zijn op de 
verwezenlijking van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, die daarna 
moet worden vastgehouden. Door de 
inachtneming van de 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituatie moeten de lidstaten over 
een veiligheidsmarge ten opzichte van de 
referentiewaarden van 3% voor het 
overheidstekort en van 60% van het bbp 
voor staatsschulden kunnen beschikken, 
sneller kunnen afkoersen op houdbaarheid 
en tegelijkertijd over budgettaire 
manoeuvreerruimte voor met name de 
noodzakelijke publieke investeringen 
kunnen beschikken.

Or. de

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact moet de prikkel 
voor een prudente budgettaire 
beleidsvorming bestaan uit een tijdelijke 
verplichting van een lidstaat die de munt
als euro heeft en die bij de consolidatie van 
de begroting te weinig vooruitgang boekt, 
om een rentedragend deposito te storten. 
Dit dient het geval te zijn wanneer een 
lidstaat na een eerste waarschuwing van de 
Commissie een gedrag blijft vertonen dat, 
ook al wordt het verbod op buitensporige 
tekorten op zich niet overtreden, toch 
dermate onverstandig en schadelijk voor 
een soepele werking van de Economische 
en Monetaire Unie is dat de Raad een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag doet.

(7) In het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact moet de prikkel 
voor een prudente budgettaire 
beleidsvorming bestaan uit een tijdelijke 
verplichting van een lidstaat die de euro als
munt heeft en die bij de consolidatie van de 
begroting te weinig vooruitgang boekt, om 
een rentedragend deposito te storten. Dit 
dient het geval te zijn wanneer een lidstaat 
na een eerste waarschuwing van de 
Commissie een gedrag blijft vertonen dat, 
ook al wordt het verbod op buitensporige 
tekorten of te hoge staatsschulden op zich 
niet overtreden, toch dermate onverstandig 
en schadelijk voor een soepele werking van 
de Economische en Monetaire Unie is dat 
de Raad een aanbeveling overeenkomstig 
artikel 121, lid 4, van het Verdrag doet.

Or. de

Amendement 26
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In het corrigerende deel van het 
stabiliteits- en groeipact moeten sancties 
tegen lidstaten die de euro als munt 
hebben, de vorm aannemen van een 
verplichte storting van een niet-
rentedragend deposito ingevolge een 
besluit van de Raad waarbij wordt 
vastgesteld dat er een buitensporig tekort 
bestaat, en de verplichte betaling van een 
boete wanneer de aanbeveling van de Raad 
om een buitensporig overheidstekort te 
corrigeren, niet wordt opgevolgd. Deze 
sancties moeten worden opgelegd ongeacht 
of de betrokken lidstaat al eerder een 

(9) In het corrigerende deel van het 
stabiliteits- en groeipact moeten sancties 
tegen lidstaten die de euro als munt 
hebben, de vorm aannemen van een 
verplichte storting van een niet-
rentedragend deposito ingevolge een 
besluit van de Raad waarbij wordt 
vastgesteld dat er een buitensporig tekort 
of te hoge staatsschulden bestaan, en de 
verplichte betaling van een boete wanneer 
de aanbeveling van de Raad om een 
buitensporig overheidstekort of te hoge 
staatsschulden te corrigeren, niet wordt 
opgevolgd. Deze sancties moeten worden 
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rentedragend deposito is opgelegd. opgelegd ongeacht of de betrokken lidstaat 
al eerder een rentedragend deposito is 
opgelegd.

Or. de

Amendement 27
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De Raad moet de mogelijkheid 
worden verleend om de sancties tegen 
lidstaten die de euro als munt hebben, te 
verlagen of in te trekken op basis van een 
voorstel van de Commissie naar 
aanleiding van een met redenen omkleed 
verzoek van de betrokken lidstaat. In het 
corrigerende deel van het stabiliteits- en 
groeipact moet de Commissie ook een 
voorstel kunnen doen om een sanctie op 
grond van uitzonderlijke economische 
omstandigheden te verlagen of in te 
trekken.

(11) De Raad moet de mogelijkheid 
worden verleend om de sancties tegen 
lidstaten die de euro als munt hebben, te 
verlagen of in te trekken op basis van een 
voorstel van het Europees Parlement of op 
basis van een met redenen omkleed 
verzoek van de betrokken lidstaat. In het 
corrigerende deel van het stabiliteits- en 
groeipact moet de Commissie ook een 
voorstel kunnen doen om een sanctie op 
grond van uitzonderlijke economische en 
sociale omstandigheden te verlagen of in te 
trekken.

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het niet-rentedragende deposito moet 
na de correctie van het buitensporige tekort 
worden vrijgegeven, maar de rente op 
dergelijke deposito's en de geïnde boeten 
moeten worden verdeeld onder de lidstaten 
die de euro als munt hebben, maar geen 

(12) Het niet-rentedragende deposito moet 
na de correctie van het buitensporige tekort
of de te hoge staatsschulden worden 
vrijgegeven, maar de rente op dergelijke 
deposito's en de geïnde boeten moeten aan 
het permanente crisismechanisme 
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buitensporig tekort hebben en evenmin 
aan een procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden zijn onderworpen.

(Europees Monetair Fonds) worden
toegewezen. Totdat het Europees 
Monetair Fonds is opgericht, worden de 
boeten gestort in de kas van de Europese 
faciliteit voor financiële stabiliteit.

Or. de

Amendement 29
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het niet-rentedragende deposito moet 
na de correctie van het buitensporige tekort 
worden vrijgegeven, maar de rente op 
dergelijke deposito's en de geïnde boeten
moeten worden verdeeld onder de 
lidstaten die de euro als munt hebben,
maar geen buitensporig tekort hebben en
evenmin aan een procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden zijn 
onderworpen.

(12) Het niet-rentedragende deposito moet 
na de correctie van het buitensporige tekort 
worden vrijgegeven, maar de rente op 
dergelijke deposito's moet worden gebruikt 
om de langetermijndoelstellingen van de
Unie inzake investeringen en
werkgelegenheid te helpen 
verwezenlijken, met name in de armste 
regio's van de Unie.

Or. en

Amendement 30
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties in het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact

Sancties en stimulansen in het preventieve 
deel van het stabiliteits- en groeipact

Or. en
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Amendement 31
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel -3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -3 (nieuw)
Gemeenschappelijke euro-obligaties

1. In het eurogebied worden 
gemeenschappelijke euro-obligaties 
ingevoerd om de naleving van het 
stabiliteits- en groeipact te verbeteren en 
de convergentie en coördinatie van het 
economische beleid te versterken.
Zij worden uitgegeven tegen de marktprijs 
en/of beneden pari in ruil voor bestaande 
nationale obligaties, of in plaats van 
bestaande nationale obligaties.
Deze gemeenschappelijke euro-obligaties 
worden met name gebruikt bij 
aanbiedingen tot omruiling met een 
toepasselijke korting in het kader van 
saneringsplannen voor de staatsschuld en 
met name in het kader van het Europees 
stabiliteitsmechanisme.
2. De naleving van het hervormde 
stabiliteits- en groeipact is een 
voorwaarde voor deelname aan de uitgifte 
van gemeenschappelijke euro-obligaties, 
en het is de Raad die over de deelname 
beslist op basis van een aanbeveling van 
de Commissie.
3. De gemeenschappelijke euro-obligaties 
mogen tot 60% van het bbp van de 
staatsschuld van elke deelnemende 
lidstaat uitmaken. Als preferente schuld 
moet gemeenschappelijke schuld worden 
terugbetaald vóór andere schulden die 
door de individuele lidstaten zijn 
aangegaan.
4. De uitgifte van euro-obligaties is 
gebaseerd op een robuuste institutionele 
en administratieve structuur in 
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overeenstemming met de hoogste normen 
en beste praktijken van de instanties die 
momenteel in de lidstaten de staatsschuld 
beheren.

Or. en

Amendement 32
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad in geval van hardnekkige 
of bijzonder ernstige en aanzienlijke 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming, als bedoeld in artikel 6, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1466/97, een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag tot een lidstaat richt 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen, dan bepaalt de Raad op voorstel 
van de Commissie dat een rentedragend 
deposito moet worden gestort. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.

1. Indien de Raad in geval van hardnekkige 
en bijzonder ernstige en aanzienlijke 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming, als bedoeld in artikel 6, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1466/97, een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag tot een lidstaat richt 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen, dan bepaalt de Raad op voorstel 
van de Commissie en na het Europees 
Parlement te hebben geraadpleegd dat een 
rentedragend deposito moet worden 
gestort. Het besluit wordt geacht door de 
Raad te zijn vastgesteld tenzij hij met 
gewone meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.

Or. en

Amendement 33
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het door de Commissie voor te stellen 
rentedragende deposito bedraagt 0,2% van 
het bruto binnenlands product (bbp) van de 
betrokken lidstaat in het voorgaande jaar.

2. Het door de Commissie voor te stellen 
rentedragende deposito bedraagt 0,01%
van het bruto binnenlands product (bbp) 
van de betrokken lidstaat in het voorgaande 
jaar.

Or. en

Amendement 34
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
naar aanleiding van een met redenen 
omkleed verzoek van de betrokken lidstaat 
dat binnen tien dagen nadat de Raad de in 
lid 1 bedoelde aanbeveling heeft 
vastgesteld, tot de Commissie wordt 
gericht, voorstellen het bedrag van het 
rentedragende deposito te verlagen of dit 
deposito op te heffen.

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
naar aanleiding van een met redenen 
omkleed verzoek van de betrokken lidstaat 
dat binnen zestig dagen nadat de Raad de 
in lid 1 bedoelde aanbeveling heeft 
vastgesteld, tot de Commissie wordt 
gericht, voorstellen het bedrag van het 
rentedragende deposito te verlagen of dit 
deposito op te heffen.

Or. en

Amendement 35
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Fiscale convergentie

1. De Commissie stelt tegen eind 2011 een 
samenhangend pakket 
wetgevingsvoorstellen samen om een 
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volgroeid Europees fiscaal kader tot stand 
te brengen dat convergentie, goede 
regelgeving en eerlijke mededinging 
verzekert.
2. Het pakket bestaat uit:
a) algemene bepalingen betreffende een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting en de geleidelijke 
optrekking van de minimum 
vennootschapsbelastingtarieven tot 25%;
b) algemene bepalingen ter verbetering 
van de fiscale samenwerking om tot 
volledig automatische 
gegevensuitwisseling te komen en de strijd 
tegen belastingontwijking te versterken;
c) een belasting op financiële transacties 
in het eurogebied;
d) de gecoördineerde invoering van 
milieubelastingen;
e) een belasting op financiële activiteiten 
gebaseerd op de omvang van de instelling 
en het niveau van ongedekte 
kortetermijnfinanciering.
f) de invoering van een verplicht 
rapportagestelsel per land met betrekking 
tot de inkomsten van vennootschappen en 
de daarop betaalde belastingen, alsmede 
een automatische uitwisseling van 
informatie.

Or. en

Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het Verdrag besluit dat er in 

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het Verdrag besluit dat er in 
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een lidstaat een buitensporig tekort bestaat, 
dan bepaalt de Raad op voorstel van de 
Commissie dat een niet-rentedragend 
deposito moet worden gestort. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde 
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.

een lidstaat een buitensporig tekort of te 
hoge staatsschulden bestaan, dan bepaalt 
de Raad op voorstel van de Commissie dat 
een niet-rentedragend deposito moet 
worden gestort. Het besluit wordt geacht 
door de Raad te zijn vastgesteld tenzij hij, 
binnen tien dagen na de aanneming van het 
voorstel door de Commissie, met 
gekwalificeerde meerderheid besluit het 
voorstel te verwerpen. De Raad mag het 
voorstel overeenkomstig artikel 293, lid 1, 
van het Verdrag wijzigen.

Or. de

Amendement 37
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad in geval van hardnekkige 
of bijzonder ernstige en aanzienlijke 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming, als bedoeld in artikel 6, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1466/97, een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag tot een lidstaat richt 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen, dan bepaalt de Raad op voorstel 
van de Commissie dat een rentedragend 
deposito moet worden gestort. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.

1. Indien de Raad in geval van hardnekkige 
of bijzonder ernstige en aanzienlijke 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming, als bedoeld in artikel 6, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1466/97, een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag tot een lidstaat richt 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen, dan bepaalt de Raad op voorstel 
van de Commissie en na het Europees 
Parlement te hebben geraadpleegd dat een 
rentedragend deposito moet worden 
gestort. Het besluit wordt geacht door de 
Raad te zijn vastgesteld tenzij hij, binnen 
dertig dagen na de aanneming van het 
voorstel door de Commissie, met gewone
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.

Or. en
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Amendement 38
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het door de Commissie voor te stellen 
niet-rentedragende deposito bedraagt 0,2%
van het bbp van de betrokken lidstaat in het 
voorgaande jaar.

2. Het door de Commissie voor te stellen 
niet-rentedragende deposito bedraagt 
0,01% van het bbp van de betrokken 
lidstaat in het voorgaande jaar.

Or. en

Amendement 39
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Al naar gelang de duur en de 
strengheid van de procedure bij ernstige 
tekorten, wordt het niet-rentedragende 
deposito met een bepaald percentage 
verhoogd. De Commissie legt in 
samenwerking met de Raad de te volgen 
procedure voor het onttrekken van de 
middelen vast.

Or. de

Amendement 40
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
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op grond van uitzonderlijke economische 
omstandigheden of naar aanleiding van een 
met redenen omkleed verzoek van de 
betrokken lidstaat dat binnen tien dagen 
nadat de Raad het besluit overeenkomstig 
artikel 126, lid 6, van het Verdrag heeft 
vastgesteld, tot de Commissie wordt 
gericht, voorstellen het bedrag van het niet-
rentedragende deposito te verlagen of dit 
deposito op te heffen. 

op grond van uitzonderlijke economische 
of sociale omstandigheden of naar 
aanleiding van een met redenen omkleed 
verzoek van de betrokken lidstaat dat 
binnen zestig dagen nadat de Raad het 
besluit overeenkomstig artikel 126, lid 6, 
van het Verdrag heeft vastgesteld, tot de 
Commissie wordt gericht, voorstellen het 
bedrag van het niet-rentedragende deposito 
te verlagen of dit deposito op te heffen.

Or. en

Amendement 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het Verdrag besluit dat de 
lidstaat binnen de voorgeschreven periode 
geen effectief gevolg aan een aanbeveling 
van de Raad heeft gegeven, besluit de Raad 
op voorstel van de Commissie dat de 
lidstaat een boete moet betalen. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen 
na de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde 
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het Verdrag besluit dat de 
lidstaat binnen de voorgeschreven periode 
geen effectief gevolg aan een aanbeveling 
van de Raad heeft gegeven, besluit de Raad 
op voorstel van de Commissie dat de 
lidstaat een boete moet betalen. Wat artikel 
153 van het Verdrag betreft, wordt geen 
boete opgelegd als deze verband houdt 
met een aanbeveling betreffende 
salarissen en/of collectieve 
onderhandelingen in de overheidssector.
Het besluit wordt door de Raad vastgesteld 
met gekwalificeerde meerderheid. De Raad 
mag het voorstel overeenkomstig artikel 
293, lid 1, van het Verdrag wijzigen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie om het besluit automatisch als vastgesteld te beschouwen 
tenzij het met gekwalificeerde meerderheid wordt verworpen, brengt een aantal problemen 
met zich mee: a) Het is fundamenteel antidemocratisch: dit stemstelsel geeft de Commissie –
een niet-verkozen orgaan – met behulp van een (stilzwijgende) instemmende minderheid in de 
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Raad verregaande bevoegdheden om zich te mengen in aangelegenheden van individuele 
lidstaten en nationale economische en sociale beleidskeuzen te herroepen.  b) Het kan de de-
facto discriminatie tussen grote en kleine lidstaten nog verergeren. Terwijl de grote lidstaten 
met andere grote lidstaten kunnen samenwerken om een gekwalificeerde meerderheid te 
vormen om besluiten tegen te houden, is die mogelijkheid uitgesloten voor kleine lidstaten. c) 
Het baant de weg om "Europa" te misbruiken als alibi voor het doordrukken van een liberale 
agenda van deregulering, ook als de nationale burgers daartegen gekant zijn. Deregulering 
zal de euro echter niet redden, maar in plaats daarvan de crisis intensifiëren en ongelijkheden 
doen toenemen. Daardoor zal ze als voedingsbodem dienen voor nationalistische weerstand 
onder de bevolking tegen Europese integratie op zich. d) Als economische deregulering met 
een minderheid kan worden goedgekeurd terwijl sociaal Europa politieke eensgezindheid 
vereist, raakt het Europees project volledig uit evenwicht. Het is een manipulatie van de letter 
en de geest van het Europees verdrag waarin staat dat "stemming met gekwalificeerde 
meerderheid" de norm is, niet "besluitvorming met stilzwijgende minderheid".

Amendement 42
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het Verdrag besluit dat de 
lidstaat binnen de voorgeschreven periode 
geen effectief gevolg aan een aanbeveling 
van de Raad heeft gegeven, besluit de 
Raad op voorstel van de Commissie dat de 
lidstaat een boete moet betalen. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen .

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het Verdrag besluit dat de 
lidstaat binnen de voorgeschreven periode 
geen effectief gevolg aan een aanbeveling 
van de Raad heeft gegeven en evenmin een 
uitvoerige verklaring heeft gegeven, kan 
de Raad op voorstel van de Commissie en 
na het Europees Parlement te hebben 
geraadpleegd, besluiten dat de lidstaat een 
boete moet betalen. Wat artikel 153 van 
het Verdrag betreft, wordt geen boete 
opgelegd als deze verband houdt met een 
aanbeveling betreffende salarissen en/of 
collectieve onderhandelingen in de 
overheidssector. Het besluit wordt geacht 
door de Raad te zijn vastgesteld tenzij hij, 
binnen dertig dagen na de aanneming van 
het voorstel door de Commissie, met 
gewone meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het 
Verdrag wijzigen.
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Or. en

Amendement 43
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien op ernstige wijze, 
herhaaldelijk of voortdurend in strijd 
wordt gehandeld met de aanbeveling van 
de Raad, kan worden gedreigd met het 
intrekken van toekomstige middelen uit de 
structuurfondsen. De Commissie legt in 
samenwerking met de Raad de te volgen 
procedure voor het intrekken van de 
middelen vast.

Or. de

Amendement 44
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verdeling van de rente en boeten Gebruik van de rente en boeten

Or. en

Amendement 45
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rente die de Commissie heeft verdiend De rente die de Commissie heeft verdiend 



AM\856331NL.doc 19/20 PE458.548v01-00

NL

op deposito's die overeenkomstig artikel 4 
zijn gestort, en de boeten die 
overeenkomstig artikel 5 zijn geïnd, 
vormen andere ontvangsten als bedoeld in 
artikel 311 van het Verdrag, en worden 
naar rata van het aandeel ervan in het 
bruto nationaal inkomen van de in 
aanmerking komende lidstaten verdeeld 
onder de lidstaten die de euro als munt 
hebben, maar geen buitensporig tekort, 
zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het Verdrag, hebben en 
evenmin onderworpen zijn aan een 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden in de zin van 
Verordening (EU) nr. […/…].

op deposito's die overeenkomstig artikel 4 
zijn gestort, en de boeten die 
overeenkomstig artikel 5 zijn geïnd, 
worden toegewezen aan een permanent 
crisismechanisme (Europees Monetair 
Fonds). Totdat dit fonds is opgericht, 
moeten de boeten worden gestort in de kas 
van de Europese faciliteit voor financiële 
stabiliteit.

Or. de

Amendement 46
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rente die de Commissie heeft verdiend 
op deposito's die overeenkomstig artikel 4 
zijn gestort, en de boeten die 
overeenkomstig artikel 5 zijn geïnd, 
vormen andere ontvangsten als bedoeld in 
artikel 311 van het Verdrag, en worden 
naar rata van het aandeel ervan in het 
bruto nationaal inkomen van de in
aanmerking komende lidstaten verdeeld 
onder de lidstaten die de euro als munt 
hebben, maar geen buitensporig tekort, 
zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het Verdrag, hebben en
evenmin onderworpen zijn aan een 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden in de zin van 
Verordening (EU) nr. [.../...].

De rente die de Commissie heeft verdiend 
op deposito's die overeenkomstig artikel 4 
zijn gestort, en de boeten die 
overeenkomstig artikel 5 zijn geïnd, 
vormen andere ontvangsten als bedoeld in 
artikel 311 van het Verdrag, en worden 
gebruikt om de langetermijndoelstellingen 
van de Unie inzake investeringen en
werkgelegenheid te helpen 
verwezenlijken, met name ten voordele 
van de armste regio's in de Unie.

Or. en
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Amendement 47
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
[xx] dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking 
wanneer de economische omstandigheden 
zijn genormaliseerd en als door middel 
van doeltreffende regulering van de 
financiële markten is verzekerd dat niet 
meer tegen overheidsobligaties wordt 
gespeculeerd.

Or. en


