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Amendement 7
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. pt

Motivering

Het is duidelijk wat de gevolgen zijn van het Stabiliteitpact (PEC). Het is nodig om:
- Het PEC in te trekken en te vervangen door een werkelijk pact voor werkgelegenheid en 
sociale vooruitgang,
- de economische en sociale cohesie te verhogen door extra middelen voor de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds,
- een solidariteitsfonds op te richten, met bijdragen van de landen van de eurozone met een 
overschot op hun begroting, om de landen die in moeilijkheden verkeren te steunen bij de 
productie, de essentiële openbare diensten, de schepping van arbeidsplaatsen met sociale 
rechten en de uitroeiing van de armoede,
- prioriteit voor de sociale indicatoren, werkgelegenheid en behoorlijke lonen, sociaal welzijn en 
kansengelijkheid.

Amendement 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 9
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.
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Or. en

Amendement 10
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Er dient te worden voortgebouwd op de 
ervaring die in de eerste tien jaar van de 
Economische en Monetaire Unie is 
opgedaan. Recente economische 
ontwikkelingen hebben voor nieuwe 
uitdagingen gezorgd bij het voeren van het 
begrotingsbeleid in de Europese Unie en 
hebben met name duidelijk gemaakt dat er 
behoefte bestaat aan uniforme 
voorschriften wat de regels en procedures 
voor de begrotingskaders van de lidstaten 
betreft. In het bijzonder is het noodzakelijk 
te specificeren wat nationale autoriteiten 
moeten doen om zich te voegen naar het 
bepaalde in het aan de Verdragen gehechte 
Protocol (nr. 12) betreffende de procedure 
bij buitensporige tekorten, en met name 
artikel 3.

(1) Er dient te worden voortgebouwd op de 
ervaring die in de eerste tien jaar van de 
Economische en Monetaire Unie is 
opgedaan. Recente economische 
ontwikkelingen hebben voor nieuwe 
uitdagingen gezorgd bij het voeren van het 
begrotingsbeleid in de Europese Unie en 
hebben met name duidelijk gemaakt dat er 
behoefte bestaat aan uniforme 
voorschriften wat de regels en procedures 
voor de begrotingskaders van de lidstaten 
betreft. In het bijzonder is het noodzakelijk 
te specificeren wat nationale autoriteiten 
moeten doen om zich te voegen naar het 
bepaalde in het aan de Verdragen gehechte 
Protocol (nr. 12) betreffende de procedure 
bij buitensporige tekorten, en met name 
artikel 3. en naar hun toezeggingen 
aangaande de uitvoering van de 
strategieën en beleidsdoelstellingen, zoals 
die zijn goedgekeurd door de Europese 
Raad. 

Or. en

Amendement 11
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Vanwege de noodzaak om een 
sterkere band aan te brengen tussen het 
Stabiliteits- en groeipact, de macro-
economische instrumenten, de 
geïntegreerde richtsnoeren en de 
nationale hervormingsprogramma's door 
deze op een coherente wijze te 
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presenteren, is een grotere 
vergelijkbaarheid vereist van de nationale 
begrotingen voor wat betreft de uitgaven 
in verschillende categorieën, zulks aan de 
hand van een door de Commissie op te 
stellen model;

Or. en

Amendement 12 
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden gedetailleerde 
voorschriften vastgesteld voor de 
kenmerken van de begrotingskaders van de 
lidstaten welke noodzakelijk zijn om de 
effectiviteit van de procedure bij 
buitensporige tekorten te waarborgen.

In deze richtlijn worden gedetailleerde 
voorschriften vastgesteld voor de 
kenmerken van de begrotingskaders van de 
lidstaten welke noodzakelijk zijn om de 
vergelijkbaarheid van de nationale 
begrotingen en de effectiviteit van de 
procedure bij buitensporige tekorten te 
waarborgen, alsook voor een gedegen 
toezicht op de wijze waarop de lidstaten 
bijdragen tot het bereiken van de 
beleidsdoelstellingen die zij zich zelf 
gesteld hebben.

Or. en

Amendement 13
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 3 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) analyseregelingen ter vergroting van de 
transparantie van bepaalde aspecten van de 
begrotingsprocedure, zoals onder meer het 
mandaat van onafhankelijke nationale 
begrotingsbureaus of instellingen die op 
het gebied van het begrotingsbeleid actief 
zijn;

f) analyseregelingen ter vergroting van de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
bepaalde aspecten van de 
begrotingsopstelling en -procedure, zoals 
onder meer het mandaat van 
onafhankelijke nationale begrotingsbureaus 
of instellingen die op het gebied van het 
begrotingsbeleid actief zijn;

Or. en
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Amendement 14
David Casa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschikken over cijfermatige 
begrotingsregels die de nakoming van hun 
respectieve uit het Verdrag voortvloeiende 
verplichtingen op het gebied van het 
begrotingsbeleid doeltreffend bevorderen. 
Deze regels hebben in het bijzonder 
betrekking op het volgende:

De lidstaten beschikken over cijfermatige 
begrotingsregels die de nakoming van hun 
respectieve uit het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie
voortvloeiende verplichtingen op het 
gebied van het begrotingsbeleid 
doeltreffend bevorderen, er daarbij voor 
zorgend dat er ruimte blijft voor 
structurele hervormingen die effectief 
bijdragen tot het realiseren van de 
doelstellingen van de EU op het gebied 
van groei en werkgelegenheid. Deze 
regels hebben in het bijzonder betrekking 
op het volgende:

Or. en

Amendement 15
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid -1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie stelt een model op voor 
de nationale begrotingen, dat moet zorgen 
voor vergelijkbaarheid van de 
verschillende uitgavencategorieën.

Or. en

Amendement 16
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen een doeltreffend 
begrotingskader voor de middellange 
termijn vast dat voorziet in een 
planningshorizon van ten minste drie jaar 
voor de begroting om te waarborgen dat er 
van een nationale begrotingsplanning uit 
een meerjarenperspectief sprake is.

1. Op basis van het model van de 
Commissie stellen de lidstaten een 
doeltreffend begrotingskader voor de 
middellange termijn vast dat voorziet in 
een planningshorizon van ten minste drie 
jaar voor de begroting om te waarborgen 
dat er van een nationale begrotingsplanning 
uit een meerjarenperspectief sprake is.

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een uiteenzetting van de 
overheidsprioriteiten voor de middellange 
termijn, uitgesplitst naar de voornaamste 
ontvangsten- en uitgavenposten en naar 
subsector van de overheid, waarbij wordt 
getoond op welke wijze de aanpassing 
richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling wordt 
verwezenlijkt, afgezet tegen de prognoses 
bij ongewijzigd beleid.

c) een uiteenzetting van de 
overheidsprioriteiten voor de middellange 
termijn, uitgesplitst naar de voornaamste 
ontvangsten- en uitgavenposten en naar 
subsector van de overheid, waarbij wordt 
getoond op welke wijze de aanpassing 
richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling wordt 
verwezenlijkt, afgezet tegen de prognoses 
bij ongewijzigd beleid en op welke wijze er 
door de Europese Raad vooruitgang wordt 
geboekt bij het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 18
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

Deze richtlijn treedt in werking wanneer er
weer normale economische 
omstandigheden zijn hersteld en zodra 
door een doelmatige regulering van de 
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van de Europese Unie. financiële markten verzekerd wordt dat in 
vreemde valuta genoteerde 
overheidsobligaties niet langer meer een 
onderwerp voor speculatie vormen.

Or. en


