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Amendement 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
–

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 22
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
–
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Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij de vaststelling op grond van het 
tekortcriterium van het bestaan van een 
buitensporig tekort en van de 
gebeurtenissen die daartoe hebben geleid, 
dient rekening te worden gehouden met 
alle relevante factoren die in het verslag 
van de Commissie krachtens artikel 126, 
lid 3, van het Verdrag zijn behandeld 
indien de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 
product de referentiewaarde niet 
overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overweging 8 is in tegenspraak met overweging 7, alsook met artikel 126 van het Verdrag 
("alle andere relevante factoren [worden] in aanmerking genomen").

Amendement 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De beoordeling van de 
doeltreffendheid van de genomen 

(11) De beoordeling van de 
doeltreffendheid van de genomen 
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maatregelen is erbij gebaat dat de 
inachtneming van de doelstellingen voor de 
overheidsuitgaven in samenhang met de 
uitvoering van specifieke geplande 
maatregelen aan de ontvangstenzijde als 
referentiepunt wordt genomen.

maatregelen is erbij gebaat dat de 
inachtneming van de doelstellingen voor de 
overheidsuitgaven en belastinginkomsten
in samenhang met de uitvoering van 
specifieke geplande maatregelen als 
referentiepunt wordt genomen.

Or. en

Motivering

Zorg ervoor dat de consolidatie van de overheidsfinanciën is gericht op zowel het beheersen 
van de uitgaven als het genereren van inkomsten, zodat geen enkele mogelijkheid onbenut 
wordt gelaten om gezonde overheidsfinanciën te realiseren.

Amendement 25
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De beoordeling van de 
doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen is erbij gebaat dat de 
inachtneming van de doelstellingen voor de 
overheidsuitgaven in samenhang met de 
uitvoering van specifieke geplande 
maatregelen aan de ontvangstenzijde als 
referentiepunt wordt genomen.

(11) De beoordeling van de 
doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen is erbij gebaat dat de 
inachtneming van de doelstellingen voor de 
overheidsuitgaven en belastinginkomsten
in samenhang met de uitvoering van 
andere specifieke geplande maatregelen 
als referentiepunt wordt genomen.

Or. en

Amendement 26
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 27
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 1 – alinea1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een overheidstekort de 
referentiewaarde overschrijdt, wordt dit 
overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder a), 
tweede streepje, van het Verdrag 
beschouwd als van uitzonderlijke aard, 
indien de overschrijding wordt veroorzaakt 
door een ongewone gebeurtenis die buiten 
de macht van de betrokken lidstaat valt en 
die een aanzienlijk effect heeft op de 
financiële positie van de overheid, of 
indien zij wordt veroorzaakt door een 
ernstige economische neergang.

1. Wanneer een overheidstekort de 
referentiewaarde overschrijdt, wordt dit 
overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder a), 
tweede streepje, van het Verdrag 
beschouwd als van uitzonderlijke aard, 
indien de overschrijding wordt veroorzaakt 
door een gebeurtenis die buiten de macht 
van de betrokken lidstaat valt en die een 
aanzienlijk effect heeft op de financiële 
positie van de overheid, of indien zij wordt 
veroorzaakt door een economische 
neergang.

Or. de

Amendement 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 

1 bis. Wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 
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product (bbp) de referentiewaarde 
overschrijdt, wordt deze verhouding in 
overeenstemming met artikel 126, lid 2, 
onder b) van het Verdrag geacht in 
voldoende mate af te nemen en de 
referentiewaarde in een bevredigend tempo 
te benaderen indien het verschil ten 
opzichte van de referentiewaarde in de 
voorafgaande drie jaren met ongeveer een 
twintigste per jaar is verminderd. 
Gedurende een periode van drie jaar [vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening – nog in te vullen] wordt bij 
de toepassing van deze indicator rekening 
gehouden met het feit dat deze op 
ontwikkelingen in het verleden is geënt.

product (bbp) de referentiewaarde 
overschrijdt en aangenomen dat de
economie zich de laatste drie jaren op een 
niveau bevond dat boven haar potentieel 
lag, wordt deze verhouding in 
overeenstemming met artikel 126, lid 2, 
onder b) van het Verdrag geacht in 
voldoende mate af te nemen en de 
referentiewaarde in een bevredigend tempo 
te benaderen indien het verschil ten 
opzichte van de referentiewaarde in de 
voorafgaande drie jaren met ongeveer een 
twintigste per jaar is verminderd. 
Gedurende een periode van drie jaar [vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening – nog in te vullen] wordt bij 
de toepassing van deze indicator rekening 
gehouden met het feit dat deze op 
ontwikkelingen in het verleden is geënt.

Or. en

Motivering

De invoering van de regel dat de overheidsschuld met een bepaald percentage moet worden 
verminderd, zal het procyclische karakter van het stabiliteitspact versterken. Tijdens een 
economische neergang, waarbij tekorten snel oplopen en het nominale bbp terugvalt, is het 
buitengewoon lastig om de schuld als een percentage van het bbp onder controle te houden, 
want er zijn zowel teller- als noemereffecten. Het handhaven van zo'n 
"schuldverminderingsregel" zal dus de economische neergang versnellen en verdiepen. 
Bijgevolg wordt het nog moeilijker de doelstellingen met betrekking tot de overheidsfinanciën 
te verwezenlijken.

Amendement 29
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 

1 bis. Wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 
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product (bbp) de referentiewaarde 
overschrijdt, wordt deze verhouding in 
overeenstemming met artikel 126, lid 2, 
onder b) van het Verdrag geacht in 
voldoende mate af te nemen en de 
referentiewaarde in een bevredigend tempo 
te benaderen indien het verschil ten 
opzichte van de referentiewaarde in de 
voorafgaande drie jaren met ongeveer een
twintigste per jaar is verminderd. 
Gedurende een periode van drie jaar [vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening – nog in te vullen] wordt bij 
de toepassing van deze indicator rekening 
gehouden met het feit dat deze op 
ontwikkelingen in het verleden is geënt.

product (bbp) de referentiewaarde 
overschrijdt, wordt deze verhouding in 
overeenstemming met artikel 126, lid 2, 
onder b) van het Verdrag geacht in 
voldoende mate af te nemen en de 
referentiewaarde in een bevredigend tempo 
te benaderen indien het verschil ten 
opzichte van de referentiewaarde in de 
voorafgaande drie jaren als uitgangspunt, 
na een evaluatie van een periode van drie 
jaar, met gemiddeld ongeveer een 
twintigste per jaar is verminderd. 
Gedurende een periode van drie jaar [vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening – nog in te vullen] wordt bij 
de toepassing van deze indicator rekening 
gehouden met het feit dat deze op 
ontwikkelingen in het verleden is geënt.

Or. en

Amendement 30
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 
product (bbp) de referentiewaarde 
overschrijdt, wordt deze verhouding in 
overeenstemming met artikel 126, lid 2, 
onder b), van het Verdrag geacht in 
voldoende mate af te nemen en de 
referentiewaarde in een bevredigend tempo 
te benaderen indien het verschil ten 
opzichte van de referentiewaarde in de 
voorafgaande drie jaren met ongeveer een 
twintigste per jaar is verminderd. 
Gedurende een periode van drie jaar vanaf 
[de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening – nog in te vullen] wordt bij 

1 bis. Wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bruto binnenlands 
product (bbp) de referentiewaarde 
overschrijdt, wordt deze verhouding in 
overeenstemming met artikel 126, lid 2, 
onder b) van het Verdrag geacht in 
voldoende mate af te nemen en de 
referentiewaarde in een bevredigend tempo 
te benaderen indien het verschil ten 
opzichte van de referentiewaarde in de 
voorafgaande drie jaren met ongeveer een 
twintigste per jaar is verminderd, waarbij 
het bruto binnenlands product (bbp) in de 
twee jaar voorafgaand aan het 
referentiejaar het potentiële 
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de toepassing van deze indicator rekening
gehouden met het feit dat deze op 
ontwikkelingen in het verleden is geënt.

groeipercentage heeft behaald. Als niet 
aan deze voorwaarde is voldaan, dient de 
verhouding tussen de overheidsschuld en 
het bbp te worden beschouwd als een 
tijdelijke uitzondering op een voldoende 
afname, mits de lidstaat zich houdt aan 
het voorschrift om een duurzaam 
begrotingsbeleid te voeren als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1466/97. De 
verhouding van de schuldvermindering 
dient om de drie jaar te worden herzien.
Gedurende een periode van drie jaar vanaf 
[de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening – nog in te vullen] wordt bij 
de toepassing van deze indicator rekening 
gehouden met het feit dat deze op 
ontwikkelingen in het verleden is geënt.

Or. en

Amendement 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden, de netto spaarquote 
van de particuliere sector) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
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maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten). 
In het verslag wordt ook, voor zover 
relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met 
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een 
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit.

overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten). 
In het verslag wordt ook, voor zover 
relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met 
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een 
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit en sociale en regionale cohesie.

Or. en

Amendement 32
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
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Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten). 
In het verslag wordt ook, voor zover 
relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een 
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
sociale en economische situatie (met name 
potentiële groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, 
armoedepercentage, 
inkomensongelijkheid, 
werkloosheidspercentages, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten). 
In het verslag wordt ook, voor zover 
relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met 
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een 
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
Commissie terdege rekening met alle 
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overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit.

andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
en nadrukkelijke aandacht uitgaan naar 
financiële bijdragen die gericht zijn op 
bevordering van de internationale 
solidariteit en verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit, alsook naar de financiële last in 
verband met herkapitalisatieoperaties en 
andere tijdelijke staatssteunmaatregelen 
voor de financiële sector tijdens de crisis, 
en naar leningen en garanties die zijn 
verstrekt in het kader van 
beheersoperaties voor staatsschuldcrises.

Or. en

Amendement 33
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
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begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de 
lidstaten). In het verslag wordt ook, voor 
zover relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met 
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een 
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit.

begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën). In het verslag wordt 
ook, voor zover relevant, de ontwikkeling 
van de schuldpositie op middellange 
termijn geanalyseerd (in het verslag 
worden met name op passende wijze 
risicofactoren weergegeven, zoals onder 
meer de looptijdstructuur en 
valutasamenstelling van de schuld, stock 
flows, opgebouwde reserves en andere 
overheidsactiva; garanties die met name 
met de financiële sector en de onderhandse 
schulden verband houden, aangezien deze 
een latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit.

Or. de



PE458.551v01-00 14/31 AM\856335NL.doc

NL

Amendement 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) lid 4 komt als volgt te luiden: Schrappen
4. De Commissie en de Raad maken een 
evenwichtige algehele evaluatie die alle 
relevante factoren omvat, en met name 
van de mate waarin deze factoren de 
beoordeling of aan de tekort- en/of 
schuldcriteria wordt voldaan, als 
verzwarende of verzachtende 
omstandigheden beïnvloeden. Indien de 
verhouding tussen de overheidsschuld en 
het bbp de referentiewaarde overschrijdt, 
worden deze factoren bij de beoordeling 
op basis van het tekortcriterium alleen bij 
de in artikel 126, leden 4, 5, en 6, van het 
Verdrag genoemde stappen die leiden 
naar een besluit over het al dan niet 
bestaan van een buitensporig tekort in 
aanmerking genomen indien volledig is 
voldaan aan de tweeledige voorwaarde 
van het overkoepelende principe dat het 
overheidstekort dicht bij de 
referentiewaarde blijft en de 
overschrijding van de referentiewaarde 
slechts van tijdelijke aard is.

Or. en

Motivering

Zie het amendement op overweging 8. Er kan ook worden gesteld dat als de schuld van een 
lidstaat de referentiewaarde overschrijdt, er eens te meer reden kan zijn om naar alle 
relevante factoren te kijken, waaronder bijvoorbeeld het cumulatieve spaarsaldo van de 
particuliere sector.
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Amendement 35
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie en de Raad maken een 
evenwichtige algehele evaluatie die alle 
relevante factoren omvat, en met name van 
de mate waarin deze factoren de 
beoordeling of aan de tekort- en/of 
schuldcriteria wordt voldaan, als 
verzwarende of verzachtende 
omstandigheden beïnvloeden. de 
verhouding tussen de overheidsschuld en 
het bbp de referentiewaarde overschrijdt, 
worden deze factoren bij de beoordeling 
op basis van het tekortcriterium alleen bij 
de in artikel 126, leden 4, 5, en 6, van het 
Verdrag genoemde stappen die leiden 
naar een besluit over het al dan niet 
bestaan van een buitensporig tekort in 
aanmerking genomen indien volledig is 
voldaan aan de tweeledige voorwaarde 
van het overkoepelende principe dat het 
overheidstekort dicht bij de 
referentiewaarde blijft en de 
overschrijding van de referentiewaarde 
slechts van tijdelijke aard is.

4. De Commissie en de Raad maken een 
evenwichtige algehele evaluatie die alle 
relevante factoren omvat, en met name van 
de mate waarin deze factoren de 
beoordeling of aan de tekort- en/of 
schuldcriteria wordt voldaan, als 
verzwarende of verzachtende 
omstandigheden beïnvloeden.

Or. en

Amendement 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Lid 5 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"5. De Commissie en de Raad houden bij 
alle begrotingsbeoordelingen in het kader 
van een buitensporigtekortprocedure 
terdege rekening met de toepassing van 
structurele hervormingen die bijdragen 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie met betrekking 
tot duurzame, sociale en ecologisch 
verantwoorde groei."

Or. en

Amendement 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
pensioenhervormingen waarbij een 
meerpijlerstelsel is ingevoerd dat een 
verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort –en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de kosten van de 
hervormingen alleen in aanmerking 
genomen indien het tekort dichtbij de 
referentiewaarde blijft. Daartoe worden 

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
hervormingen waarbij bestaande banen 
behouden blijven en nieuwe en betere 
banen worden geschapen, alsook van 
hervormingen die zijn gebaseerd op 
publieke investeringen, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort –en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de kosten van de 
hervormingen alleen in aanmerking 
genomen indien het tekort dichtbij de 
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voor een periode van vijf jaar met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
een dergelijke hervorming de nettokosten 
ervan op lineair degressieve basis in de 
tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervorming, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het Verdrag te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 
van het Verdrag bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 
een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van een bovenbedoelde 
pensioenhervorming.

referentiewaarde blijft. Daartoe worden 
voor een periode van vijf jaar met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
een dergelijke hervorming de nettokosten 
ervan op lineair degressieve basis in de 
tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervorming, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het Verdrag te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 
van het Verdrag bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 
een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van een bovenbedoelde 
pensioenhervorming.

Or. en

Amendement 38
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
pensioenhervormingen waarbij een 
meerpijlerstelsel is ingevoerd dat een 
verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort- en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de kosten van de 
hervormingen alleen in aanmerking 
genomen indien het tekort dichtbij de 
referentiewaarde blijft. Daartoe worden
voor een periode van vijf jaar met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
een dergelijke hervorming de nettokosten 
ervan op lineair degressieve basis in de 
tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervorming, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het Verdrag te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 
van het Verdrag bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
pensioenhervormingen waarbij een 
meerpijlerstelsel is ingevoerd dat een 
verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort- en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de volledige kosten 
van de hervormingen alleen in aanmerking 
genomen indien het tekort dichtbij de 
referentiewaarde blijft. Daartoe worden 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van een dergelijke 
hervorming de nettokosten ervan op lineair 
degressieve basis in de tekort- en 
schuldontwikkelingen weerspiegeld. 
Voorts worden, ongeacht de datum van 
inwerkingtreding van de hervorming, de 
nettokosten ervan zoals deze in de 
schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, vanaf [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening, in 
te voegen] op dezelfde lineair degressieve 
basis in aanmerking genomen. De aldus 
berekende nettokosten worden ook in 
aanmerking genomen in het door de Raad 
krachtens artikel 126, lid 12, van het 
Verdrag te nemen besluit tot intrekking van 
sommige of alle van de in artikel 126, 
leden 6 tot en met 9 en lid 11, van het 
Verdrag bedoelde besluiten, indien het 
tekort in aanzienlijke mate en voortdurend 
is afgenomen en een niveau heeft bereikt 
dat de referentiewaarde benadert en, 
ingeval niet aan het schuldcriterium is 
voldaan, de schuld op een neerwaarts pad 
is gebracht. Bovendien wordt evenveel 
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een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van een bovenbedoelde 
pensioenhervorming.

waarde gehecht aan de vermindering van 
deze nettokosten als gevolg van het geheel 
of gedeeltelijk terugdraaien van een 
bovenbedoelde pensioenhervorming.

Or. en

Motivering

Pensioenhervormingen hebben heel vaak langdurige effecten op de overheidsfinanciën van de 
lidstaten. Daarom is de door de Europese Commissie voorgestelde periode van vijf jaar niet 
relevant. Een beperking tot vijf jaar van de mogelijkheid om pensioenhervormingen in 
aanmerking te nemen bij het beoordelen van ontwikkelingen in een 
buitensporigtekortprocedure kan de lidstaten ervan weerhouden pensioenhervormingen door 
te voeren die van cruciaal belang zijn voor de stabiliteit van de overheidsfinanciën.

Amendement 39
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
pensioenhervormingen waarbij een 
meerpijlerstelsel is ingevoerd dat een 
verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort- en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de kosten van de 
hervormingen alleen in aanmerking 

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
pensioenhervormingen, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort- en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de kosten van de 
hervormingen alleen in aanmerking 
genomen indien het tekort dichtbij de 
referentiewaarde blijft. Daartoe worden 
voor een periode van vijf jaar met ingang 
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genomen indien het tekort dichtbij de 
referentiewaarde blijft. Daartoe worden 
voor een periode van vijf jaar met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
een dergelijke hervorming de nettokosten 
ervan op lineair degressieve basis in de 
tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervorming, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het Verdrag te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 
van het Verdrag bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 
een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van een bovenbedoelde 
pensioenhervorming.

van de datum van inwerkingtreding van 
een dergelijke hervorming de nettokosten 
ervan op lineair degressieve basis in de 
tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervorming, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het Verdrag te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 
van het Verdrag bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 
een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van een bovenbedoelde 
pensioenhervorming.

Or. de

Amendement 40
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie, ten volle rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde advies, 
van mening is dat er een buitensporig 
tekort bestaat, richt zij een advies en een 
voorstel voor een besluit tot de Raad 
krachtens artikel 126, leden 5 en 6, van het 
Verdrag.

2. Indien de Commissie, ten volle rekening 
houdend met het in lid 1 bedoelde advies, 
van mening is dat er een buitensporig 
tekort bestaat, richt zij een advies en een 
voorstel voor een besluit tot de Raad 
krachtens artikel 126, leden 5 en 6, van het 
Verdrag. De Commissie licht haar voorstel 
toe in het parlement van de betrokken 
lidstaat.

Or. de

Amendement 41
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de aanbeveling van de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 7, van het 
Verdrag wordt een termijn van ten hoogste 
zes maanden bepaald waarbinnen de 
betrokken lidstaat daaraan effectief gevolg 
moet geven. In de aanbeveling van de Raad 
wordt tevens een termijn bepaald voor het 
corrigeren van het buitensporige tekort, 
dat, behoudens bijzondere 
omstandigheden, binnen het jaar nadat 
het is geconstateerd, verholpen moet zijn. 
In de aanbeveling verzoekt de Raad de 
lidstaat dat hij jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen realiseert die op 
grond van de prognoses die aan de 
aanbeveling ten grondslag liggen, stroken 
met een minimale jaarlijkse verbetering 
van ten minste 0,5% van het bbp als 
benchmark in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 

4. In de aanbeveling van de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 7, van het 
Verdrag wordt een termijn van ten hoogste 
zes maanden bepaald waarbinnen de 
betrokken lidstaat daaraan effectief gevolg 
moet geven. In de aanbeveling van de Raad 
wordt tevens een termijn bepaald voor het 
corrigeren van het buitensporige tekort, dat
binnen een redelijke termijn verholpen 
moet zijn. In de aanbeveling verzoekt de 
Raad de lidstaat dat hij jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen realiseert die op 
grond van de prognoses die aan de 
aanbeveling ten grondslag liggen, stroken 
met een minimale jaarlijkse verbetering 
van ten minste 0,5% van het bbp als 
benchmark in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
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buitensporige tekort binnen de in de 
aanbeveling vastgestelde termijn te 
corrigeren.

corrigeren.

Or. de

Amendement 42
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter e
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanbeveling krachtens artikel 126, lid 
7, van het Verdrag, en indien zich na de 
goedkeuring van de aanbeveling 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën 
voordoen, kan de Raad, op aanbeveling 
van de Commissie, een herziene 
aanbeveling krachtens artikel 126, lid 7, 
van het Verdrag aannemen. Bij de herziene 
aanbeveling, waarin rekening wordt 
gehouden met de in artikel 2, lid 3, van 
deze verordening genoemde relevante 
factoren, kan met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort in de regel met een 
jaar worden verlengd. De Raad beoordeelt 
op basis van de in zijn aanbeveling vervatte 
economische prognoses of er sprake is van 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën. Tevens 
kan de Raad, op aanbeveling van de 
Commissie, een herziene aanbeveling 
krachtens artikel 126, lid 7, van het 
Verdrag aannemen in geval van een 
ernstige economische neergang van 
algemene aard.

5. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanbeveling krachtens artikel 126, lid 
7, van het Verdrag, en indien zich na de 
goedkeuring van de aanbeveling 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën 
voordoen, kan de Raad, op aanbeveling 
van de Commissie, een herziene 
aanbeveling krachtens artikel 126, lid 7, 
van het Verdrag aannemen. De herziene 
aanbeveling wordt gepubliceerd en door 
de Commissie voorgesteld in het 
parlement van de betrokken lidstaat. Bij 
de herziene aanbeveling, waarin rekening 
wordt gehouden met de in artikel 2, lid 3, 
van deze verordening genoemde relevante 
factoren, dient met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort met minstens een jaar 
te worden verlengd. De Raad beoordeelt op 
basis van de in zijn aanbeveling vervatte 
economische prognoses of er sprake is van 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën. Tevens 
kan de Raad, op aanbeveling van de 
Commissie, een herziene aanbeveling 
krachtens artikel 126, lid 7, van het 
Verdrag aannemen in geval van een 
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ernstige economische neergang van 
algemene aard.

Or. de

Amendement 43
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Lid 1 komt als volgt te luiden: Schrappen
"1. Een besluit van de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 9, van het 
Verdrag, om de betrokken deelnemende 
lidstaat aan te manen maatregelen te 
treffen om het tekort te verminderen, 
wordt genomen binnen twee maanden 
nadat de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het Verdrag heeft 
vastgesteld dat geen effectief gevolg aan 
zijn aanbevelingen is gegeven. In de 
aanmaning verzoekt de Raad de lidstaat 
dat hij jaarlijkse begrotingsdoelstellingen 
realiseert die op grond van de prognoses 
die aan de aanmaning ten grondslag 
liggen, stroken met een minimale 
jaarlijkse verbetering van ten minste 0,5% 
van het bbp als benchmark in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanmaning 
vastgestelde termijn te corrigeren. De 
Raad geeft ook maatregelen aan die 
bevorderlijk zijn voor het bereiken van 
deze doelstellingen."

Or. de
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Amendement 44
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 5 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na de aanmaning van de Raad 
krachtens artikel 126, lid 9, van het 
Verdrag brengt de betrokken lidstaat 
verslag uit aan de Commissie en de Raad 
over de maatregelen die in reactie op de 
aanmaning van de Raad zijn getroffen. 
Het verslag bevat de doelstellingen voor 
de overheidsuitgaven en voor de 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde, alsook informatie over 
de in reactie op de specifieke 
aanbevelingen van de Raad genomen 
maatregelen teneinde de Raad in staat te 
stellen, indien nodig, het besluit krachtens 
artikel 6, lid 2, van deze verordening te 
nemen. Het verslag wordt 
openbaargemaakt.

Schrappen

Or. de

Amendement 45
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, 
van het Verdrag en indien er zich na de 
goedkeuring van de aanmaning 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 

2. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, 
van het Verdrag en indien er zich na de 
goedkeuring van de aanmaning ongunstige 
economische gebeurtenissen met een 
negatieve weerslag op de openbare 
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weerslag op de openbare financiën 
voordoen, kan de Raad, op aanbeveling
van de Commissie, een herziene 
aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, van 
het Verdrag aannemen. Bij de herziene 
aanmaning, waarin rekening wordt 
gehouden met de in artikel 2, lid 3, van 
deze verordening genoemde relevante 
factoren, kan met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort in de regel met een 
jaar worden verlengd. De Raad beoordeelt 
op basis van de in zijn aanmaning vervatte 
economische prognoses of er sprake is van 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën. Tevens 
kan de Raad, op aanbeveling van de 
Commissie, een herziene aanmaning 
krachtens artikel 126, lid 9, van het 
Verdrag aannemen in geval van een 
ernstige economische neergang van 
algemene aard.

financiën voordoen, kan de Raad, na 
raadpleging van de regering van de 
betrokken lidstaat, een herziene 
aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, van 
het Verdrag aannemen. Bij de herziene 
aanmaning, waarin rekening wordt 
gehouden met de in artikel 2, lid 3, van 
deze verordening genoemde relevante 
factoren, wordt met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort met minstens een jaar 
verlengd. De Raad beoordeelt op basis van 
de in zijn aanmaning vervatte economische 
prognoses of er sprake is van ongunstige 
economische gebeurtenissen met een 
negatieve weerslag op de openbare 
financiën, en of ongunstige economische 
ontwikkelingen verband houden met de 
uitvoering van de aanbevelingen van de 
Raad. Tevens dient de Raad, op 
aanbeveling van de Commissie, een 
herziene aanmaning krachtens artikel 126, 
lid 9, van het Verdrag aan te nemen in 
geval van een economische neergang van 
algemene aard.

Or. de

Amendement 46
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 126, lid 11, van het 
Verdrag is voldaan, legt de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 11, 
sancties op. Een dergelijk besluit wordt 
genomen uiterlijk vier maanden na het 
besluit van de Raad om overeenkomstig 
artikel 126, lid 9, de betrokken 

Schrappen
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deelnemende lidstaat aan te manen 
maatregelen te treffen.

Or. de

Amendement 47
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een besluit van de Raad om 
overeenkomstig artikel 126, lid 11, van het 
Verdrag de sancties aan te scherpen, 
wordt genomen uiterlijk twee maanden na 
de in Verordening (EG) nr. 479/2009 
vastgestelde termijnen voor het 
verstrekken van gegevens. Een besluit van 
de Raad om al zijn besluiten of sommige 
daarvan overeenkomstig artikel 126, lid 
12, van het Verdrag in te trekken, wordt 
zo spoedig mogelijk genomen en in ieder 
geval uiterlijk twee maanden na de in 
Verordening (EG) nr. 479/2009 
vastgestelde termijnen voor het 
verstrekken van gegevens.

Schrappen

Or. de

Amendement 48
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de Raad volgen 1. De Commissie en de Raad toetsen



AM\856335NL.doc 27/31 PE458.551v01-00

NL

regelmatig de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen,

regelmatig de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen,

Or. de

Amendement 49
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Telkens wanneer de Raad overeenkomstig 
artikel 126, lid 11, van het Verdrag besluit 
sancties aan een deelnemende lidstaat op 
te leggen, wordt in de regel een boete 
verlangd. De Raad kan besluiten om naast 
deze boete de andere maatregelen te 
nemen als bepaald in artikel 126, lid 11, 
van het Verdrag.

Schrappen

Or. de

Amendement 50
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bedrag van de boete bestaat uit een 
vast bestanddeel, gelijk aan 0,2% van het 
bbp, en een variabel bestanddeel. Het 
variabele bestanddeel bedraagt een tiende 
van het verschil tussen het als percentage 
van het bbp uitgedrukte tekort in het 
voorgaande jaar en ofwel de 
referentiewaarde van het overheidstekort, 

1. Het bedrag van de boete mag 0,5% van 
het bbp niet overschrijden.
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ofwel, indien ook uit hoofde van het 
schuldcriterium niet aan de 
begrotingsdiscipline is voldaan, het 
overheidssaldo als percentage van het bbp 
dat overeenkomstig de aanmaning 
krachtens artikel 126, lid 9, van het 
Verdrag in hetzelfde jaar zou moeten zijn 
verwezenlijkt.

Or. de

Amendement 51
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elk daaropvolgend jaar, totdat het 
besluit omtrent het bestaan van een 
buitensporig tekort wordt ingetrokken, 
beoordeelt de Raad of de betrokken 
deelnemende lidstaat effectieve 
maatregelen heeft genomen naar aanleiding 
van de aanmaning van de Raad op grond 
van artikel 126, lid 9, van het Verdrag. In 
deze jaarlijkse evaluatie besluit de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 11, van het 
Verdrag de sancties aan te scherpen, 
tenzij de betrokken deelnemende lidstaat 
aan de aanmaning van de Raad gevolg 
heeft gegeven. Indien tot een aanvullende
boete wordt besloten, wordt deze op 
dezelfde wijze berekend als het variabele 
bestanddeel van de in lid 1 omschreven 
boete.

2. Elk daaropvolgend jaar, totdat het
besluit omtrent het bestaan van een 
buitensporig tekort wordt ingetrokken, 
beoordeelt de Raad of de betrokken 
deelnemende lidstaat effectieve 
maatregelen heeft genomen naar aanleiding 
van de aanmaning van de Raad op grond 
van artikel 126, lid 9, van het Verdrag. 
Indien tot een boete wordt besloten, 
overschrijdt deze niet 0,01 % van het bbp.

Or. de
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Amendement 52
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een enkele boete als bedoeld in de leden 
1 en 2 mag niet meer bedragen dan 0,5%
van het bbp.

3. Een enkele boete als bedoeld in de leden 
1 en 2 mag niet meer bedragen dan 0,01%
van het bbp.

Or. de

Amendement 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden onder de 
deelnemende lidstaten die geen
buitensporig tekort hebben in de zin van 
artikel 126, lid 6, van het Verdrag en ten 
aanzien waarvan geen procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden in de 
zin van Verordening (EU) nr. […/…] is 
ingeleid, verdeeld naar rato van hun 
aandeel in het totale bruto nationale 
inkomen (BNI) van de in aanmerking 
komende lidstaten.

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden onder de 
deelnemende lidstaten die een tekort op de 
handelsbalans hebben in de zin van artikel 
126, lid 6, van het Verdrag, verdeeld en 
daarbij strikt gekoppeld aan duurzame 
economische, sociale en ecologische 
investeringen.

Or. en
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Amendement 54
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden onder de 
deelnemende lidstaten die geen 
buitensporig tekort hebben in de zin van 
artikel 126, lid 6, van het Verdrag en ten 
aanzien waarvan geen procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden in de 
zin van Verordening (EU) nr. […/…] is 
ingeleid, verdeeld naar rato van hun 
aandeel in het totale bruto nationale 
inkomen (BNI) van de in aanmerking 
komende lidstaten.

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden gebruikt om de 
doelstellingen van de Unie voor de 
investeringen en de werkgelegenheid te 
ondersteunen, waarbij met name rekening 
wordt gehouden met de behoefte aan 
duurzame ontwikkeling in de armste 
regio's van de Unie.

Or. de

Amendement 55
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 14 
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden onder de 
deelnemende lidstaten die geen 
buitensporig tekort hebben in de zin van 
artikel 126, lid 6, van het Verdrag en ten 
aanzien waarvan geen procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden in de 

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden toegekend aan het 
permanente crisismechanisme (Europees 
monetair fonds). In afwachting van de 
oprichting van het Europees monetair 
fonds worden deze boeten toegekend aan 
de Europese faciliteit voor de financiële 
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zin van Verordening (EU) nr. […/…] is 
ingeleid, verdeeld naar rato van hun 
aandeel in het totale bruto nationale 
inkomen (BNI) van de in aanmerking 
komende lidstaten.

stabiliteit.

Or. de

Amendement 56
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze verordening treedt in werking als er 
weer sprake is van normale economische 
omstandigheden en zodra een effectieve 
regulering van de financiële markten 
ervoor zorgt dat staatsobligaties niet 
langer blootstaan aan speculatie.

Or. en


