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Amendement 63
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 64
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 65
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Visum 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
121, lid 6,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 121, lid 6, 148, lid 3 en 148, lid 
4,

Or. en

Amendement 66
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, alsook de 
criteria voor de toetsing ervan dienen 
verder te worden aangepast in het licht van 
de ervaring die met de tenuitvoerlegging 
van het stabiliteits- en groeipact is 
opgedaan.

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, alsook de 
criteria voor de toetsing ervan dienen 
verder te worden aangepast in het licht van 
de ervaring die met de tenuitvoerlegging 
van het stabiliteits- en groeipact is 
opgedaan, met name met betrekking tot 
het concurrentievermogen van de Unie.
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Or. de

Amendement 68
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, alsook de 
criteria voor de toetsing ervan dienen 
verder te worden aangepast in het licht van 
de ervaring die met de tenuitvoerlegging 
van het stabiliteits- en groeipact is 
opgedaan.

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, alsook de 
procedure voor de toetsing ervan dienen 
zowel op Unie- als nationaal niveau 
verder te worden ontwikkeld in het licht 
van de ervaring die met de 
tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en 
groeipact is opgedaan.

Or. en

Amendement 69
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, alsook de 
criteria voor de toetsing ervan dienen 
verder te worden aangepast in het licht van 
de ervaring die met de tenuitvoerlegging 
van het stabiliteits- en groeipact is 
opgedaan.

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, alsook de 
criteria voor de toetsing ervan dienen op 
Unie- en nationaal niveau verder te 
worden ontwikkeld en besproken 
aangepast in het licht van de ervaring die 
met de tenuitvoerlegging van het 
stabiliteits- en groeipact is opgedaan.

Or. en
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Amendement 70
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het handhaven van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituaties dient de lidstaten in 
staat te stellen een veiligheidsmarge ten 
opzichte van de referentiewaarde van 3% 
van het bbp in acht te nemen om snel 
vooruitgang in de richting van een 
houdbare begrotingssituatie te kunnen 
boeken en om voor budgettaire 
manoeuvreerruimte te zorgen, waarbij in 
het bijzonder rekening wordt gehouden met 
de behoefte aan overheidsinvesteringen.

(6) Het handhaven van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituaties dient de lidstaten in 
staat te stellen een veiligheidsmarge ten 
opzichte van de referentiewaarde van 3% 
van het bbp in acht te nemen om snel 
vooruitgang in de richting van een 
houdbare begrotingssituatie te kunnen 
boeken en om voor budgettaire 
manoeuvreerruimte te zorgen, waarbij in 
het bijzonder rekening wordt gehouden met 
de behoefte aan overheidsinvesteringen, ter 
verbetering van het 
concurrentievermogen.

Or. de

Amendement 71
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het handhaven van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituaties dient de lidstaten in 
staat te stellen een veiligheidsmarge ten 
opzichte van de referentiewaarde van 3% 
van het bbp in acht te nemen om snel 
vooruitgang in de richting van een 
houdbare begrotingssituatie te kunnen 
boeken en om voor budgettaire 
manoeuvreerruimte te zorgen, waarbij in 
het bijzonder rekening wordt gehouden met 
de behoefte aan overheidsinvesteringen.

(6) Het handhaven van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituaties dient de lidstaten in 
staat te stellen een veiligheidsmarge ten 
opzichte van de referentiewaarde van 3% 
van het bbp in acht te nemen om houdbare 
overheidsfinanciën te waarborgen of snel 
vooruitgang in de richting van een 
houdbare begrotingssituatie te kunnen 
boeken en daarbij budgettaire 
manoeuvreerruimte te behouden, waarbij 
in het bijzonder rekening wordt gehouden 
met de behoefte aan 
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overheidsinvesteringen.

Or. en

Amendement 72
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het handhaven van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituaties dient de lidstaten in 
staat te stellen een veiligheidsmarge ten 
opzichte van de referentiewaarde van 3% 
van het bbp in acht te nemen om snel 
vooruitgang in de richting van een 
houdbare begrotingssituatie te kunnen 
boeken en om voor budgettaire 
manoeuvreerruimte te zorgen, waarbij in 
het bijzonder rekening wordt gehouden met 
de behoefte aan overheidsinvesteringen.

(6) Het handhaven van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begrotingssituaties dient de lidstaten in 
staat te stellen een veiligheidsmarge ten 
opzichte van de referentiewaarde van 3% 
van het bbp in acht te nemen om houdbare 
overheidsfinanciën te waarborgen en snel 
vooruitgang in de richting van een 
houdbare begrotingssituatie te kunnen 
boeken en om voor budgettaire 
manoeuvreerruimte te zorgen, waarbij in 
het bijzonder rekening wordt gehouden met 
de behoefte aan overheidsinvesteringen.

Or. en

Amendement 73
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aan de verplichting om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling te bereiken 
en te handhaven, dient te worden voldaan 
door middel van een nauwkeurige 
omschrijving van de beginselen van 
prudente budgettaire beleidsvorming.

(7) Aan de verplichting om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling te bereiken 
en te handhaven, dient te worden voldaan 
door middel van een nauwkeurige 
omschrijving van de beginselen van 
duurzame budgettaire beleidsvorming.

Or. en
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Amendement 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Prudente budgettaire beleidsvorming 
houdt in dat het groeitempo van de 
overheidsuitgaven gewoonlijk niet hoger 
ligt dan een prudent bbp-groeitempo op 
middellange termijn, dat een 
overschrijding van die norm door 
discretionaire verhogingen van de 
overheidsontvangsten wordt opgevangen, 
en dat discretionaire verminderingen van 
de ontvangsten door uitgavenreducties 
worden gecompenseerd.

(9) Gezonde budgettaire beleidsvorming 
houdt in dat de overheidsfinanciën op 
middellange termijn voldoen aan een 
aantal indicatieve richtsnoeren voor de 
uitgaven en ontvangsten. De groei van de 
belastinginkomsten (met uitzondering van 
tijdelijke inkomstenbronnen) mag 
gewoonlijk niet bij het bbp-groeitempo op 
middellange termijn achterblijven. Het 
groeitempo van de overheidsuitgaven
(waarbij de desbetreffende componenten 
van sociale uitkeringen en uitgaven aan 
de conjunctuurcyclus zijn gerelateerd) 
mag gewoonlijk niet hoger liggen dan een 
prudent bbp-groeitempo op middellange 
termijn. Discretionaire verhogingen van de 
uitgaven of discretionaire verminderingen
van de belastinginkomsten moeten 
worden gecompenseerd door begeleidende 
andere discretionaire maatregelen aan 
uitgaven- en/of belastinginkomstenzijde.

Or. en

Motivering

Als begrotingsdiscipline van cruciaal belang wordt geacht, moet elke potentiële 
beleidsaanpak waarmee het overheidstekort kan worden verlaagd en de doelstellingen op 
middellange termijn kunnen worden verwezenlijkt op basis van gelijkwaardigheid naar voren 
worden gehaald. De ervaring heeft ook geleerd dat er in een aantal gevallen fouten zijn 
gemaakt doordat meevallers aan de ontvangstenzijde (belasting door stijgende huizenprijzen) 
werden gebruikt om structurele belastinginkomsten (inkomstenbelasting) te verlagen zonder 
dat de uitgavenzijde daarbij enige rol van betekenis speelde. Dit amendement is derhalve 
bedoeld om de aanpak uit te breiden van een aanpak die voornamelijk berust op de 
uitgavenzijde naar een aanpak die berust op zowel de uitgaven- als ontvangstenzijde.
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Amendement 75
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Prudente budgettaire beleidsvorming 
houdt in dat het groeitempo van de 
overheidsuitgaven gewoonlijk niet hoger 
ligt dan een prudent bbp-groeitempo op 
middellange termijn, dat een 
overschrijding van die norm door 
discretionaire verhogingen van de 
overheidsontvangsten wordt opgevangen, 
en dat discretionaire verminderingen van 
de ontvangsten door uitgavenreducties
worden gecompenseerd.

(9) Houdbare budgettaire beleidsvorming 
houdt naleving in van een aantal regels 
aan ontvangsten- en uitgavenzijde waarbij 
de groei van de structurele budgettaire 
ontvangsten, met uitzondering van 
maatregelen op grond van meevallers en 
door de conjunctuur ingegeven of 
eenmalige maatregelen, in de 
conjunctuurcyclus gewoonlijk niet achter 
mag blijven bij het bbp-groeitempo op 
middellange termijn. Het groeitempo van 
de overheidsuitgaven ligt in de 
conjunctuurcyclus gewoonlijk niet hoger 
dan een bbp-groeitempo op middellange 
termijn, waarbij een overschrijding van die
norm door discretionaire verhogingen van 
de uitgaven of discretionaire 
verminderingen van de belastinginkomsten 
worden gecompenseerd door begeleidende 
andere discretionaire maatregelen aan 
uitgaven- en/of belastinginkomstenzijde. 
Houdbare budgettaire beleidsvorming 
houdt in dat er als verzwarende of 
verzachtende omstandigheden in de zin 
van Verordening 1467/97 voldoende en 
expliciet rekening wordt gehouden met 
langetermijnfactoren die bepalend zijn 
voor de economische duurzaamheid zoals 
sociale insluiting, milieueffecten, 
voornamelijk klimaatverandering, en de 
kosten die verband houden met de 
doorberekening van andere negatieve 
externe effecten die een last voor 
toekomstige generaties vormen.

Or. en
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Amendement 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In geval van een ernstige economische 
neergang van algemene aard dient een 
tijdelijke afwijking van de prudente
budgettaire beleidsvorming te worden 
toegestaan om het economisch herstel te 
bevorderen.

(10) In geval van een ernstige economische 
neergang, met inbegrip van de periode 
waarin de economie onder haar normale 
mogelijkheden presteert, dient een 
tijdelijke afwijking van de gezonde 
budgettaire beleidsvorming te worden 
toegestaan om een volledig economisch 
herstel te bevorderen.

Or. en

Motivering

De formulering van een economische neergang van algemene aard is te beperkt. Wanneer een 
lidstaat namelijk wordt geraakt door een specifieke economische klap die de andere leden van 
de eurozone ongemoeid laat, is het juist heel verstandig als het nationale budgettaire en niet 
het monetaire beleid die klap bestrijdt, aangezien het monetaire beleid moet aansluiten op de 
gemiddelde situatie in de eurozone.
De gevolgen van een economische neergang zijn niet noodzakelijkerwijs van beperkte duur. 
Een ernstige economische neergang zal zeker een aantal jaren leiden tot een hoge 
werkloosheid en een economie die onder haar mogelijkheden presteert. In dat geval zijn te 
vroeg ingezette budgettaire consolidatiestrategieën prematuur en ondermijnen ze de kracht 
van het herstel met het risico dat de hoge werkloosheid in een aanhoudende werkloosheid 
verandert. In het algemeen moeten volledige budgettaire bezuinigingen in principe pas 
worden doorgevoerd wanneer de werkloosheid lang genoeg op het oude niveau terug is.

Amendement 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In geval van een ernstige 
economische neergang van algemene 
aard dient een tijdelijke afwijking van de 
prudente budgettaire beleidsvorming te 

(10) In geval van een recessie dient een 
tijdelijke afwijking van de prudente 
budgettaire beleidsvorming te worden 
toegestaan om het economisch herstel te 
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worden toegestaan om het economisch 
herstel te bevorderen.

bevorderen.

Or. en

Amendement 78
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In geval van een ernstige economische 
neergang van algemene aard dient een 
tijdelijke afwijking van de prudente 
budgettaire beleidsvorming te worden 
toegestaan om het economisch herstel te 
bevorderen.

(10) In geval van een ernstige economische 
neergang van algemene aard dient bij wijze 
van uitzondering een tijdelijke afwijking 
van de prudente budgettaire 
beleidsvorming te worden toegestaan om 
het economisch herstel te bevorderen.

Or. en

Amendement 79
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In geval van een ernstige economische 
neergang van algemene aard dient een 
tijdelijke afwijking van de prudente
budgettaire beleidsvorming te worden 
toegestaan om het economisch herstel te 
bevorderen.

(10) In geval van een ernstige economische 
neergang van algemene aard dient een 
tijdelijke afwijking van de duurzame
budgettaire beleidsvorming te worden 
toegestaan om het economisch herstel te 
bevorderen.

Or. en
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Amendement 80
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In geval van een aanzienlijke 
afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming dient een waarschuwing tot 
de betrokken lidstaat te worden gericht en 
ingeval de aanzienlijke afwijking aanhoudt 
of bijzonder ernstig is, dient tot de 
betrokken lidstaat een aanbeveling te 
worden gericht om de nodige corrigerende 
maatregelen te nemen.

(11) In geval van een aanzienlijke 
afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming dient een waarschuwing tot 
de betrokken lidstaat te worden gericht en 
ingeval de aanzienlijke afwijking aanhoudt 
of bijzonder ernstig is, dient tot de 
betrokken lidstaat een aanbeveling te 
worden gericht om de nodige corrigerende 
maatregelen te nemen. Het Europees 
Parlement kan de betrokken lidstaat 
verzoeken om zijn beleid in de bevoegde 
commissie van het Parlement toe te 
lichten.

Or. en

Amendement 81
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In geval van een aanzienlijke 
afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming dient een waarschuwing tot 
de betrokken lidstaat te worden gericht en 
ingeval de aanzienlijke afwijking aanhoudt 
of bijzonder ernstig is, dient tot de 
betrokken lidstaat een aanbeveling te 
worden gericht om de nodige corrigerende 
maatregelen te nemen.

(11) In geval van een aanzienlijke 
afwijking van de duurzame budgettaire 
beleidsvorming dient een waarschuwing tot 
de betrokken lidstaat te worden gericht en 
ingeval de aanzienlijke afwijking aanhoudt 
of bijzonder ernstig is, dient tot de 
betrokken lidstaat een aanbeveling te 
worden gericht om de nodige corrigerende 
maatregelen te nemen.

Or. en
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Amendement 82
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In geval van een aanzienlijke 
afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming dient een waarschuwing tot 
de betrokken lidstaat te worden gericht en 
ingeval de aanzienlijke afwijking aanhoudt 
of bijzonder ernstig is, dient tot de 
betrokken lidstaat een aanbeveling te 
worden gericht om de nodige corrigerende 
maatregelen te nemen.

(11) In geval van een aanzienlijke 
afwijking van de duurzame budgettaire 
beleidsvorming dient een waarschuwing tot 
de betrokken lidstaat te worden gericht en 
ingeval de aanzienlijke afwijking aanhoudt 
of bijzonder ernstig is, dient tot de 
betrokken lidstaat een aanbeveling te 
worden gericht om de nodige corrigerende 
maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 83
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de inachtneming door de 
deelnemende lidstaten van het EU-kader 
voor begrotingstoezicht te waarborgen, 
dient op grond van artikel 136 van het 
Verdrag een specifiek 
handhavingsmechanisme te worden 
ingesteld voor gevallen waarin van een 
aanhoudende en aanzienlijke afwijking van 
de prudente budgettaire beleidsvorming 
sprake is.

(12) Om de inachtneming door de 
deelnemende lidstaten van het EU-kader 
voor begrotingstoezicht te waarborgen, 
dient op grond van artikel 136 van het 
VWEU een specifiek 
handhavingsmechanisme te worden 
ingesteld voor gevallen waarin van een 
aanhoudende en aanzienlijke afwijking van 
de prudente budgettaire beleidsvorming, 
gebrek aan actie of onwil tot 
samenwerking sprake is.

Or. en
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Amendement 84
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de inachtneming door de 
deelnemende lidstaten van het EU-kader 
voor begrotingstoezicht te waarborgen, 
dient op grond van artikel 136 van het 
Verdrag een specifiek 
handhavingsmechanisme te worden 
ingesteld voor gevallen waarin van een 
aanhoudende en aanzienlijke afwijking van 
de prudente budgettaire beleidsvorming 
sprake is.

(12) Om de inachtneming door de 
deelnemende lidstaten van het EU-kader 
voor begrotingstoezicht te waarborgen, 
dient op grond van artikel 136 van het 
Verdrag een specifiek 
handhavingsmechanisme te worden 
ingesteld voor gevallen waarin van een 
aanhoudende en aanzienlijke afwijking van 
de duurzame budgettaire beleidsvorming 
sprake is.

Or. en

Amendement 85
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke deelnemende lidstaat verstrekt aan 
de Raad en de Commissie met het oog op 
het regelmatige multilaterale toezicht 
krachtens artikel 121 van het Verdrag de 
nodige informatie in de vorm van een 
stabiliteitsprogramma, dat een essentiële 
basis verschaft voor prijsstabiliteit en voor 
een sterke duurzame groei die bevorderlijk 
is voor het scheppen van werkgelegenheid.

1. Elke deelnemende lidstaat verstrekt aan 
de Raad en de Commissie met het oog op 
het regelmatige multilaterale toezicht 
krachtens artikel 121 van het Verdrag de 
nodige informatie in de vorm van een 
stabiliteitsprogramma, dat een essentiële 
basis verschaft voor prijsstabiliteit, 
concurrentievermogen en voor een sterke 
duurzame groei die bevorderlijk is voor het 
scheppen van werkgelegenheid.

Or. de
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Amendement 86
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens over de ontwikkelingen 
van de overschot/tekortquote en de 
schuldquote van de overheid, de groei van 
de overheidsuitgaven, het geplande 
groeipad van de overheidsontvangsten bij 
ongewijzigd beleid, de geplande 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde en de belangrijkste 
economische aannames als bedoeld in lid 
2, onder a) en b), worden op jaarbasis 
verstrekt en hebben betrekking op het 
voorafgaande jaar, het lopende jaar en ten 
minste de drie volgende jaren.

3. De gegevens over de ontwikkelingen 
van de overschot/tekortquote en de 
schuldquote van de overheid, de groei van 
de overheidsuitgaven, het geplande 
groeipad van de overheidsontvangsten bij 
ongewijzigd beleid, de geplande 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde, de groeipaden en 
indicatoren voor het 
concurrentievermogen van de economie 
en de belangrijkste economische aannames 
als bedoeld in lid 2, onder a) en b), worden 
op jaarbasis verstrekt en hebben betrekking 
op het voorafgaande jaar, het lopende jaar 
en ten minste de drie volgende jaren.

Or. en

Amendement 87
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van beoordelingen door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité toetst de Raad in het 
kader van het multilaterale toezicht op 
grond van artikel 121 van het Verdrag de 
door de betrokken lidstaten gepresenteerde 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen, 

1. Op basis van beoordelingen door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité toetst de Raad in het 
kader van het multilaterale toezicht op 
grond van artikel 121 van het VWEU de 
door de betrokken lidstaten in hun 
stabiliteitsprogramma gepresenteerde 
budgettaire 
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beoordeelt hij of de economische 
veronderstellingen waarop het programma 
is gebaseerd, realistisch zijn, of het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling passend is 
en of de met het oog op de inachtneming 
van het aanpassingstraject genomen of 
voorgenomen maatregelen afdoende zijn 
om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling gedurende 
de cyclus te halen.

middellangetermijndoelstellingen en de 
verwachte ontwikkeling van de algemene 
schuldquote, beoordeelt hij of de 
economische veronderstellingen waarop 
het programma is gebaseerd, realistisch 
zijn, of het aanpassingstraject richting de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
passend is en of de met het oog op de 
inachtneming van het aanpassingstraject 
genomen of voorgenomen maatregelen 
afdoende zijn om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling gedurende 
de cyclus te halen.

Or. en

Amendement 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te waarborgen dat de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling effectief 
wordt verwezenlijkt en gehandhaafd, gaat 
de Raad na of het groeipad van de 
overheidsuitgaven, gezien in samenhang 
met het effect van de genomen of 
geplande maatregelen aan de 
ontvangstenzijde, strookt met een 
prudente budgettaire beleidsvorming.

Om te waarborgen dat de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling effectief 
wordt verwezenlijkt en gehandhaafd, gaat 
de Raad na of het groeipad van de 
overheidsuitgaven en het groeipad van de 
belastinginkomsten, rekening houdend 
met de mogelijk compenserende gevolgen 
van compenserende discretionaire
maatregelen, stroken met een gezonde 
budgettaire beleidsvorming.

Or. en

Amendement 89
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 
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Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te waarborgen dat de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling effectief 
wordt verwezenlijkt en gehandhaafd, gaat 
de Raad na of het groeipad van de 
overheidsuitgaven, gezien in samenhang 
met het effect van de genomen of geplande 
maatregelen aan de ontvangstenzijde, 
strookt met een prudente budgettaire 
beleidsvorming.

Om te waarborgen dat de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling effectief 
wordt verwezenlijkt en gehandhaafd, gaat 
de Raad na of het groeipad van de 
overheidsuitgaven, gezien in samenhang 
met het effect van de genomen of geplande 
maatregelen aan de ontvangstenzijde, 
strookt met een duurzame budgettaire 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 90
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Budgettaire beleidsvorming wordt als 
prudent beschouwd en dus als bevorderlijk 
voor de verwezenlijking van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling en voor de 
handhaving daarvan in de tijd, indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan.

Budgettaire beleidsvorming wordt als 
duurzaam beschouwd en dus als 
bevorderlijk voor de verwezenlijking van 
de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling en voor de 
handhaving daarvan in de tijd, indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een prudent
bbp-groeipercentage op middellange 
termijn, tenzij de overschrijding door 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde wordt gecompenseerd;

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan het beraamde 
bbp-groeipercentage op middellange 
termijn, terwijl de groei van de 
belastinginkomsten niet bij de groei van 
de overheidsontvangsten achterblijft, 
tenzij de overschrijdingen of tekorten door 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangsten- en/of uitgavenzijde worden 
gecompenseerd;

Or. en

Motivering

Zie amendement 1 van het EVV. Bovendien is het argument dat overheden wel de uitgaven en 
niet de ontvangsten in de hand hebben onjuist. Zowel uitgaven als ontvangsten hebben een 
sterke interactie met de conjunctuurcyclus, waarbij een neergang de belastinginkomsten op 
dezelfde manier vernietigt als zij de overheidsuitgaven opstuwt.

Amendement 92
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor lidstaten die de budgettaire
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een prudent
bbp-groeipercentage op middellange 
termijn, tenzij de overschrijding door 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde wordt gecompenseerd;

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een 
duurzaam bbp-groeipercentage op 
middellange termijn, tenzij de 
overschrijding door discretionaire 
maatregelen aan de ontvangstenzijde wordt 
gecompenseerd;
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Or. en

Amendement 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling nog niet 
hebben verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een 
percentage beneden een prudent bbp-
groeipercentage op middellange termijn, 
tenzij de overschrijding door discretionaire 
maatregelen aan de ontvangstenzijde wordt 
gecompenseerd. Het verschil tussen het 
groeitempo van de overheidsuitgaven en 
een prudent bbp-groeipercentage op 
middellange termijn wordt op zodanige 
wijze bepaald dat een deugdelijke 
aanpassing richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling wordt 
gewaarborgd;

(b) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling nog niet 
hebben verwezenlijkt, moet de jaarlijkse 
groei van de belastinginkomsten hoger 
liggen dan het bbp-groeipercentage op 
middellange termijn terwijl de jaarlijkse 
uitgavengroei op middellange termijn niet 
hoger dan een percentage beneden een 
prudent bbp-groeipercentage op 
middellange termijn mag liggen. Het effect 
van werkloosheidsuitkeringen en andere 
sociale uitgaven in verband met de 
conjunctuurcyclus moet bij de berekening 
en evaluatie van het groeipad van de 
overheidsuitgaven buiten beschouwing 
worden gelaten. Afwijkingen van deze 
indicatieve uitgaven en groeipaden 
worden niet als een probleem gezien 
wanneer deze afwijkingen worden 
gecompenseerd door discretionaire 
maatregelen aan de uitgaven- en/of 
ontvangstenzijde. Het verschil tussen het 
groeitempo van de overheidsuitgaven en 
een prudent bbp-groeipercentage op 
middellange termijn alsmede de hoogte 
van de overschrijding van het groeitempo 
van de belastinginkomsten vergeleken met 
de bbp-groei op middellange termijn 
worden beide op zodanige wijze bepaald 
dat een deugdelijke aanpassing richting de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
wordt gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 94
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling nog niet 
hebben verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een 
percentage beneden een prudent bbp-
groeipercentage op middellange termijn, 
tenzij de overschrijding door discretionaire 
maatregelen aan de ontvangstenzijde wordt 
gecompenseerd. Het verschil tussen het 
groeitempo van de overheidsuitgaven en 
een prudent bbp-groeipercentage op 
middellange termijn wordt op zodanige 
wijze bepaald dat een deugdelijke 
aanpassing richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling wordt 
gewaarborgd;

(b) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling nog niet 
hebben verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een 
percentage beneden een duurzaam bbp-
groeipercentage op middellange termijn, 
tenzij de overschrijding door discretionaire 
maatregelen aan de ontvangstenzijde wordt 
gecompenseerd. Het verschil tussen het 
groeitempo van de overheidsuitgaven en 
een duurzaam bbp-groeipercentage op 
middellange termijn wordt op zodanige 
wijze bepaald dat een deugdelijke 
aanpassing richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 95
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudente groeipercentage op 
middellange termijn dient te worden 
beoordeeld aan de hand van prognoses 
over een tijdshorizon van tien jaar die 
regelmatig worden geactualiseerd.

Het duurzame groeipercentage op 
middellange termijn dient te worden 
beoordeeld aan de hand van prognoses 
over een tijdshorizon van tien jaar die 
regelmatig worden geactualiseerd.
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Or. en

Amendement 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad rekening met de 
uitvoering van grote structurele 
hervormingen die op de lange termijn 
rechtstreekse kostenbesparende effecten 
hebben, mede doordat zij de potentiële
groei verhogen, en bijgevolg een 
verifieerbare positieve invloed op de 
houdbaarheid van de openbare financiën 
op lange termijn hebben.

Bij de bepaling van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad rekening met de 
uitvoering van structurele hervormingen 
die de doelstellingen van de Unie inzake 
groei, banen en sociale en regionale 
samenhang helpen verwezenlijken.

Or. en

Amendement 97
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
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Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad rekening met de 
uitvoering van grote structurele 
hervormingen die op de lange termijn 
rechtstreekse kostenbesparende effecten 
hebben, mede doordat zij de potentiële 
groei verhogen, en bijgevolg een 
verifieerbare positieve invloed op de 
houdbaarheid van de openbare financiën op 
lange termijn hebben. 

Bij de bepaling van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad alleen rekening 
met de uitvoering van grote structurele 
hervormingen die op de lange termijn 
rechtstreekse kostenbesparende effecten 
hebben, mede doordat zij de potentiële 
groei verhogen, en bijgevolg een 
verifieerbare positieve invloed op de 
houdbaarheid van de openbare financiën op 
lange termijn hebben.

Or. en

Amendement 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die bestaande 
banen behouden en nieuwe en betere 
banen scheppen alsmede aan 
hervormingen op grond van 
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dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

overheidsinvesteringen. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken.

Or. en

Amendement 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die een 
meerpijlerstelsel versterken. De lidstaten 
die dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Or. en
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Amendement 100
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Binnen deze hervormingen wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Or. en

Amendement 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente

In perioden van ernstige economische 
neergang, met inbegrip van de nasleep en 
de periode waarin de economie nog altijd 
onder haar mogelijkheden presteert,
wordt de lidstaten toegestaan tijdelijk af te 
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budgettaire beleidsvorming impliceert. wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde budgettaire 
beleidsvorming impliceert.

Or. en

Amendement 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

In perioden van recessie kan de lidstaten 
worden toegestaan tijdelijk af te wijken 
van het aanpassingstraject dat de in de 
vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert 
teneinde het economisch herstel te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 103
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

Alleen in perioden van ernstige 
economische neergang van algemene aard 
kan de lidstaten worden toegestaan tijdelijk 
af te wijken van het aanpassingstraject dat 
de in de vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

Or. en
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Amendement 104
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente
budgettaire beleidsvorming impliceert.

In perioden van ernstige economische 
neergang kan de lidstaten worden 
toegestaan tijdelijk af te wijken van het 
aanpassingstraject dat de in de vierde 
alinea bedoelde duurzame budgettaire 
beleidsvorming impliceert.

Or. en

Amendement 105
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toetsing van het 
stabiliteitsprogramma door de Raad vindt 
plaats binnen ten hoogste drie maanden na 
de indiening van het programma. Op 
aanbeveling van de Commissie en na 
raadpleging van het Economisch en 
Financieel Comité brengt de Raad indien 
nodig advies uit over het programma. 
Indien de Raad overeenkomstig artikel 121 
van het Verdrag van mening is dat 
doelstellingen en inhoud van het 
programma moeten worden aangescherpt 
met een bijzondere verwijzing naar 
prudente budgettaire beleidsvorming, 
verzoekt de Raad in zijn advies de 

2. De toetsing van het 
stabiliteitsprogramma door de Raad vindt 
plaats binnen ten hoogste drie maanden na 
de indiening van het programma. Op 
aanbeveling van de Commissie en na 
raadpleging van het Economisch en 
Financieel Comité brengt de Raad indien 
nodig advies uit over het programma. 
Indien de Raad overeenkomstig artikel 121 
van het Verdrag van mening is dat 
doelstellingen en inhoud van het 
programma moeten worden aangescherpt 
met een bijzondere verwijzing naar 
duurzame budgettaire beleidsvorming, 
verzoekt de Raad in zijn advies de 
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betrokken lidstaat zijn programma aan te 
passen.

betrokken lidstaat zijn programma aan te 
passen.

Or. en

Amendement 106
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag, volgt de Raad, op basis 
van de door de deelnemende lidstaten 
verstrekte gegevens en de door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité verrichte evaluatie, de 
uitvoering van de stabiliteitsprogramma's, 
met name om vast te stellen of de feitelijke 
of verwachte begrotingssituatie aanzienlijk 
afwijkt van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, of van het 
passende aanpassingstraject in de richting 
van die doelstelling, als gevolg van 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming.

1. Als onderdeel van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag, volgt de Raad, op basis 
van de door de deelnemende lidstaten 
verstrekte gegevens en de door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité verrichte evaluatie, de 
uitvoering van de stabiliteitsprogramma's, 
met name om vast te stellen of de feitelijke 
of verwachte begrotingssituatie aanzienlijk 
afwijkt van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, of van het 
passende aanpassingstraject in de richting 
van die doelstelling, als gevolg van 
afwijkingen van een duurzame budgettaire 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 107
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ingeval er van een aanzienlijke 
afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming als bedoeld in artikel 5, lid 
1, vierde alinea, van deze verordening 
sprake is, en ter voorkoming van een 
buitensporig tekort, kan de Commissie 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag een waarschuwing tot de 
betrokken lidstaat richten.

2. Ingeval er van een aanzienlijke 
afwijking van de duurzame budgettaire 
beleidsvorming als bedoeld in artikel 5, lid 
1, vierde alinea, van deze verordening 
sprake is, en ter voorkoming van een 
buitensporig tekort, kan de Commissie 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag een waarschuwing tot de 
betrokken lidstaat richten.

Or. en

Amendement 108
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming wordt als aanzienlijk 
beschouwd als de volgende 
omstandigheden zich voordoen: een 
overschrijding van de met een prudente
budgettaire beleidsvorming 
overeenstemmende uitgavengroei welke 
niet door discretionaire 
ontvangstenverhogende maatregelen wordt 
gecompenseerd; of discretionaire 
ontvangstenverlagende maatregelen die 
niet door uitgavenreducties worden 
gecompenseerd; en de afwijking heeft een 
totale weerslag op het overheidssaldo ter 
grootte van ten minste 0,5% van het bbp in 
een enkel jaar of van gemiddeld ten minste 
0,25% van het bbp per jaar in twee 
opeenvolgende jaren.

Een afwijking van de duurzame
budgettaire beleidsvorming wordt als 
aanzienlijk beschouwd als de volgende 
omstandigheden zich voordoen: een 
overschrijding van de met een duurzame 
budgettaire beleidsvorming 
overeenstemmende uitgavengroei welke 
niet door discretionaire 
ontvangstenverhogende maatregelen wordt 
gecompenseerd; of discretionaire 
ontvangstenverlagende maatregelen die 
niet door uitgavenreducties worden 
gecompenseerd; en de afwijking heeft een 
totale weerslag op het overheidssaldo ter 
grootte van ten minste 0,5% van het bbp in 
een enkel jaar of van gemiddeld ten minste 
0,25% van het bbp per jaar in twee 
opeenvolgende jaren.

Or. en
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Amendement 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwijking kan eveneens buiten 
beschouwing worden gelaten in geval van 
een ernstige economische neergang van 
algemene aard.

De afwijking kan eveneens buiten 
beschouwing worden gelaten in geval van 
een recessie.

Or. en

Amendement 110
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval de aanzienlijke afwijking van 
een prudente budgettaire beleidsvorming 
aanhoudt of bijzonder ernstig is, richt de 
Raad, op aanbeveling van de Commissie, 
een aanbeveling tot de betrokken lidstaat 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen. Op voorstel van de Commissie 
maakt de Raad de aanbeveling openbaar.

3. Ingeval de aanzienlijke afwijking van 
een duurzame budgettaire beleidsvorming 
aanhoudt of bijzonder ernstig is, richt de 
Raad, op aanbeveling van de Commissie, 
een aanbeveling tot de betrokken lidstaat 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen. Op voorstel van de Commissie 
maakt de Raad de aanbeveling openbaar.

Or. en

Amendement 111
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 6 – letter a
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Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke deelnemende lidstaat verstrekt aan 
de Raad en de Commissie met het oog op 
het regelmatige multilaterale toezicht 
krachtens artikel 121 van het Verdrag de 
nodige informatie in de vorm van een 
stabiliteitsprogramma, dat een essentiële 
basis verschaft voor prijsstabiliteit en voor 
een sterke duurzame groei die bevorderlijk 
is voor het scheppen van werkgelegenheid.

1. Elke deelnemende lidstaat verstrekt aan 
de Raad en de Commissie met het oog op 
het regelmatige multilaterale toezicht 
krachtens artikel 121 van het Verdrag de 
nodige informatie in de vorm van een 
stabiliteitsprogramma, dat een essentiële 
basis verschaft voor prijsstabiliteit, 
concurrentievermogen en voor een sterke 
duurzame groei die bevorderlijk is voor het 
scheppen van werkgelegenheid.

Or. de

Amendement 112
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 
Artikel 1 – punt 6 – letter c
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens over de ontwikkelingen 
van de overschot/tekortquote en de 
schuldquote van de overheid, de groei van 
de overheidsuitgaven, het geplande 
groeipad van de overheidsontvangsten bij 
ongewijzigd beleid, de geplande 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde en de belangrijkste 
economische aannames als bedoeld in lid 
2, onder a) en b), worden op jaarbasis 
verstrekt en hebben betrekking op het 
voorafgaande jaar, het lopende jaar en ten 
minste de drie volgende jaren.

3. De gegevens over de ontwikkelingen 
van de overschot/tekortquote en de 
schuldquote van de overheid, de groei van 
de overheidsuitgaven, het geplande 
groeipad van de overheidsontvangsten bij 
ongewijzigd beleid, de geplande 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde, het groeipad en de 
indicatoren voor het 
concurrentievermogen van de economie 
en de belangrijkste economische aannames 
als bedoeld in lid 2, onder a) en b), worden 
op jaarbasis verstrekt en hebben betrekking 
op het voorafgaande jaar, het lopende jaar 
en ten minste de drie volgende jaren.

Or. en
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Amendement 113
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van beoordelingen door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité toetst de Raad in het 
kader van het multilaterale toezicht op 
grond van artikel 121 van het Verdrag de 
door de betrokken lidstaten gepresenteerde 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen, 
beoordeelt hij of de economische 
veronderstellingen waarop het programma 
is gebaseerd, realistisch zijn, of het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling passend is 
en of de met het oog op de inachtneming 
van het aanpassingstraject genomen of 
voorgenomen maatregelen afdoende zijn 
om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling gedurende 
de cyclus te halen en om duurzame 
convergentie te bereiken.

1. Op basis van beoordelingen door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité toetst de Raad in het 
kader van het multilaterale toezicht op 
grond van artikel 121 van het VWEU de 
door de betrokken lidstaten in hun 
convergentieprogramma gepresenteerde 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen en de 
verwachte ontwikkeling van de algemene 
schuldquote, beoordeelt hij of de 
economische veronderstellingen waarop 
het programma is gebaseerd, realistisch 
zijn, of het aanpassingstraject richting de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
passend is en of de met het oog op de 
inachtneming van het aanpassingstraject 
genomen of voorgenomen maatregelen 
afdoende zijn om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling gedurende 
de cyclus te halen en om duurzame 
convergentie te bereiken.

Or. en

Amendement 114
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te waarborgen dat de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling effectief 
wordt verwezenlijkt en gehandhaafd, gaat 
de Raad na of het groeipad van de 
overheidsuitgaven, gezien in samenhang 
met het effect van de genomen of geplande 
maatregelen aan de ontvangstenzijde, 
strookt met een prudente budgettaire 
beleidsvorming.

Om te waarborgen dat de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling effectief 
wordt verwezenlijkt en gehandhaafd, gaat 
de Raad na of het groeipad van de 
overheidsuitgaven, gezien in samenhang 
met het effect van de genomen of geplande 
maatregelen aan de ontvangstenzijde, 
strookt met een duurzame budgettaire 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 115
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Budgettaire beleidsvorming wordt als 
prudent beschouwd en dus als bevorderlijk 
voor de verwezenlijking van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling en voor de 
handhaving daarvan in de tijd, indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Budgettaire beleidsvorming wordt als 
duurzaam beschouwd en dus als 
bevorderlijk voor de verwezenlijking van 
de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling en voor de 
handhaving daarvan in de tijd, indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 116
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een prudent
bbp-groeipercentage op middellange 
termijn, tenzij de overschrijding door 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde wordt gecompenseerd;

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse 
uitgavengroei niet hoger dan een 
duurzaam bbp-groeipercentage op 
middellange termijn, tenzij de 
overschrijding door discretionaire 
maatregelen aan de ontvangstenzijde wordt 
gecompenseerd;

Or. en

Amendement 117
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het prudente groeipercentage op 
middellange termijn dient te worden 
beoordeeld aan de hand van prognoses 
over een tijdshorizon van tien jaar die 
regelmatig worden geactualiseerd.

Het duurzame groeipercentage op 
middellange termijn dient te worden 
beoordeeld aan de hand van prognoses 
over een tijdshorizon van tien jaar die 
regelmatig worden geactualiseerd.

Or. en

Amendement 118
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van het aanpassingstraject Bij de bepaling van het aanpassingstraject 
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richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad rekening met de 
uitvoering van grote structurele 
hervormingen die op de lange termijn 
rechtstreekse kostenbesparende effecten 
hebben, mede doordat zij de potentiële 
groei verhogen, en bijgevolg een 
verifieerbare positieve invloed op de 
houdbaarheid van de openbare financiën op 
lange termijn hebben. 

richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 
lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad alleen rekening 
met de uitvoering van grote structurele 
hervormingen die op de lange termijn 
rechtstreekse kostenbesparende effecten 
hebben, mede doordat zij de potentiële 
groei verhogen, en bijgevolg een 
verifieerbare positieve invloed op de 
houdbaarheid van de openbare financiën op 
lange termijn hebben.

Or. en

Amendement 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een openbare, door 
middel van het omslagstelsel 
gefinancierde pijler. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
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van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Or. en

Amendement 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die een 
meerpijlerstelsel versterken. De lidstaten 
die dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Or. en

Amendement 121
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
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Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Binnen deze hervormingen wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
pensioenhervormingen die gepaard gaan 
met de invoering van een meerpijlerstelsel 
dat een verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat. De lidstaten die 
dergelijke hervormingen doorvoeren, 
wordt toegestaan van het 
aanpassingstraject richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken, met dien 
verstande dat de afwijking de nettokosten 
van de hervorming van de openbaar 
beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden.

Or. en

Amendement 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

In perioden van recessie kan de lidstaten 
worden toegestaan tijdelijk af te wijken 
van het aanpassingstraject dat de in de 
vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

Or. en
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Amendement 123
David Casa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

Alleen in perioden van ernstige 
economische neergang van algemene aard 
kan de lidstaten worden toegestaan tijdelijk 
af te wijken van het aanpassingstraject dat 
de in de vierde alinea bedoelde prudente 
budgettaire beleidsvorming impliceert.

Or. en

Amendement 124
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde prudente
budgettaire beleidsvorming impliceert.

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 
lidstaten worden toegestaan tijdelijk af te 
wijken van het aanpassingstraject dat de in 
de vierde alinea bedoelde duurzame
budgettaire beleidsvorming impliceert.

Or. en

Amendement 125
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
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Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toetsing van het 
convergentieprogramma door de Raad 
vindt plaats binnen ten hoogste drie 
maanden na de indiening van het 
programma. Op aanbeveling van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Economisch en Financieel Comité brengt 
de Raad indien nodig advies uit over het 
programma. Indien de Raad 
overeenkomstig artikel 121 van het 
Verdrag van mening is dat doelstellingen 
en inhoud van het programma moeten 
worden aangescherpt met een bijzondere 
verwijzing naar prudente budgettaire 
beleidsvorming, verzoekt de Raad in zijn 
advies de betrokken lidstaat zijn 
programma aan te passen.

2. De toetsing van het 
convergentieprogramma door de Raad 
vindt plaats binnen ten hoogste drie 
maanden na de indiening van het 
programma. Op aanbeveling van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Economisch en Financieel Comité brengt 
de Raad indien nodig advies uit over het 
programma. Indien de Raad 
overeenkomstig artikel 121 van het 
Verdrag van mening is dat doelstellingen 
en inhoud van het programma moeten 
worden aangescherpt met een bijzondere 
verwijzing naar duurzame budgettaire 
beleidsvorming, verzoekt de Raad in zijn 
advies de betrokken lidstaat zijn 
programma aan te passen..

Or. en

Amendement 126
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag, volgt de Raad, op basis 
van de door de lidstaten met een derogatie 
verstrekte gegevens en de door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité verrichte evaluatie, de 
uitvoering van de 
convergentieprogramma's, met name om 
vast te stellen of de feitelijke of verwachte 
begrotingssituatie aanzienlijk afwijkt van 

1. Als onderdeel van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag, volgt de Raad, op basis 
van de door de lidstaten met een derogatie 
verstrekte gegevens en de door de 
Commissie en het Economisch en 
Financieel Comité verrichte evaluatie, de 
uitvoering van de 
convergentieprogramma's, met name om 
vast te stellen of de feitelijke of verwachte 
begrotingssituatie aanzienlijk afwijkt van 



AM\856336NL.doc 39/39 PE458.552v01-00

NL

de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, of van het 
passende aanpassingstraject in de richting 
van die doelstelling, als gevolg van 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming.

de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, of van het 
passende aanpassingstraject in de richting 
van die doelstelling, als gevolg van 
afwijkingen van een duurzame budgettaire 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1466/97
Artikel 10 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwijking kan eveneens buiten 
beschouwing worden gelaten in geval van 
een ernstige economische neergang van 
algemene aard.

De afwijking kan eveneens buiten 
beschouwing worden gelaten in geval van 
een recessie.

Or. en


