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Amendement 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 44
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. pt

Motivering

Het is duidelijk welke gevolgen het stabiliteits- en groeipact (SGP) gehad heeft. Het is van 
belang:
- dat het stabiliteits- en groeipact herroepen wordt en vervangen wordt door een echt Pact 
voor werkgelegenheid en sociale vooruitgang;
- dat de economische en sociale cohesie versterkt wordt door meer middelen uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds;
- dat er een solidariteitsfonds in het leven geroepen wordt, waaraan wordt bijgedragen door 
landen uit de eurozone die een begrotingsoverschot hebben, en waaruit aan landen die 
problemen ondervinden, steun verleend kan worden op het gebied van de productie, essentiële 
openbare voorzieningen, het scheppen van banen met rechten en het uitbannen van de 
armoede;
- dat er prioriteit gegeven wordt aan sociale indicatoren, menswaardig werk en salarissen, 
welzijn en gelijke kansen.
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Amendement 45
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 46
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Visum 1 

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 
artikelen 121, lid 6, 148, lid 3 en 148, lid 
4,

Or. en

Amendement 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er moet worden voortgebouwd op de 
ervaring die tijdens het eerste decennium
van de economische en monetaire unie is 
opgedaan.

(2) Er moet worden voortgebouwd op de 
ervaring die tijdens het eerste decennium 
van de economische en monetaire unie is 
opgedaan op het gebied van macro-
economische onevenwichtigheden.

Or. en
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Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze procedure moet berusten op een 
waarschuwingsmechanisme voor 
vroegtijdige detectie van zich aandienende 
macro-economische onevenwichtigheden. 
Daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
een indicatief en transparant scorebord in 
combinatie met economische 
oordeelsvorming.

(6) Deze procedure moet berusten op een 
waarschuwingsmechanisme voor 
vroegtijdige detectie van zich aandienende 
macro-economische onevenwichtigheden. 
Daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
een indicatief en transparant scorebord in 
combinatie met economische 
oordeelsvorming met name op het gebied 
van het concurrentievermogen.

Or. de

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het scorebord moet bestaan uit een 
beperkte reeks economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van macro-economische 
onevenwichtigheden, met overeenkomstige 
indicatieve drempelwaarden. De 
samenstelling van het scorebord kan 
gaandeweg veranderen, onder meer 
doordat de bedreigingen voor de macro-
economische stabiliteit zich ontwikkelen of 
relevante gegevens beter beschikbaar 
worden.

(7) Het scorebord moet bestaan uit een 
beperkte reeks economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor het 
concurrentievermogen en de detectie van 
macro-economische onevenwichtigheden, 
met overeenkomstige indicatieve 
drempelwaarden. De samenstelling van het 
scorebord kan gaandeweg veranderen, 
onder meer doordat de bedreigingen voor 
de macro-economische stabiliteit zich 
ontwikkelen of relevante gegevens beter 
beschikbaar worden.

Or. de
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Amendement 50
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aan de hand van de procedure voor het 
multilaterale toezicht en het 
waarschuwingsmechanisme moet de 
Commissie vaststellen welke lidstaten aan 
een diepgaande evaluatie worden 
onderworpen. De diepgaande evaluatie 
moet een grondige analyse van bronnen 
van onevenwichtigheden van de 
geëvalueerde lidstaat omvatten. Deze
evaluatie moet worden besproken in de 
Raad en de Eurogroep voor de lidstaten die 
de euro als munt hebben.

(9) Aan de hand van de procedure voor het 
multilaterale toezicht en het 
waarschuwingsmechanisme moet de 
Commissie vaststellen welke lidstaten aan 
een diepgaande evaluatie worden 
onderworpen. De diepgaande evaluatie 
moet een grondige analyse van bronnen 
van onevenwichtigheden van de 
geëvalueerde lidstaat omvatten. Deze 
evaluatie berust op een uitvoerig 
onderzoek van een breed scala van 
economische variabelen. In de evaluatie 
moet rekening worden gehouden met de 
specifieke omstandigheden per lidstaat op 
het gebied van de industriële betrekkingen 
en de sociale dialoog. De evaluatie moet 
worden besproken in de Raad en de 
Eurogroep voor de lidstaten die de euro als 
munt hebben.

Or. en

Amendement 51
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij de beoordeling van 
onevenwichtigheden moet rekening 
worden gehouden met de ernst ervan, de 
mate waarin deze als onhoudbaar kunnen 
worden beschouwd en de mogelijk 
negatieve economische en financiële 
overloopeffecten voor andere lidstaten. Het 
economische aanpassingsvermogen en de

(11) Bij de beoordeling van 
onevenwichtigheden moet rekening 
worden gehouden met de ernst ervan, de 
mate waarin deze als onhoudbaar kunnen 
worden beschouwd en de mogelijk 
negatieve economische en financiële 
overloopeffecten voor andere lidstaten. Het 
structurele of kortetermijnkarakter van de 
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staat van dienst van de betrokken lidstaat 
wat betreft het gevolg geven aan eerdere 
krachtens deze verordening gedane 
aanbevelingen en andere krachtens 
artikel 121 van het Verdrag in het kader 
van het multilaterale toezicht gedane 
aanbevelingen, in het bijzonder de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie, moeten 
ook in overweging worden genomen.

onevenwichtigheden, alsmede de 
nationale, Uniegerelateerde of externe 
aard van de oorzaken daarvan moeten 
voor de hand liggen. Ook met de 
onderlinge verwevenheid tussen de 
beleidsopties die voor de verschillende 
lidstaten openstaan en de 
overloopeffecten daarvan moet adequaat 
rekening worden gehouden. De staat van 
dienst van de betrokken lidstaat wat betreft 
het gevolg geven aan eerdere krachtens 
deze verordening gedane aanbevelingen en 
andere krachtens artikel 121 van het 
Verdrag in het kader van het multilaterale 
toezicht gedane aanbevelingen, in het 
bijzonder de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en van 
de Unie en de gevolgen van die 
aanbevelingen moeten ook in overweging 
worden genomen.

Or. en

Amendement 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Indien macro-economische 
onevenwichtigheden worden vastgesteld, 
moeten aanbevelingen aan de betrokken 
lidstaat worden gericht om richtsnoeren te 
geven inzake passende beleidsreacties. De 
beleidsreactie van de betrokken lidstaat op 
onevenwichtigheden moet tijdig zijn en 
daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
alle beleidsinstrumenten waarover 
overheidsinstanties beschikken. Deze 
maatregelen moeten toegesneden zijn op de 
specifieke omgeving en omstandigheden 
van de betrokken lidstaat en de 
belangrijkste economische beleidsterreinen 
bestrijken, waaronder begrotings- en 

(12) Indien macro-economische 
onevenwichtigheden worden vastgesteld, 
moeten aanbevelingen aan de betrokken 
lidstaat worden gericht om richtsnoeren te 
geven inzake passende beleidsreacties. De 
beleidsreactie van de betrokken lidstaat op 
onevenwichtigheden moet tijdig zijn en 
daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
alle beleidsinstrumenten waarover 
overheidsinstanties beschikken. Deze 
maatregelen moeten toegesneden zijn op de 
specifieke omgeving en omstandigheden 
van de betrokken lidstaat en de 
belangrijkste economische beleidsterreinen 
bestrijken, waaronder begrotingsbeleid, 
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loonbeleid, arbeidsmarkten, producten- en 
dienstenmarkten en regulering van de 
financiële sector.

arbeidsmarkten, producten- en 
dienstenmarkten en regulering van de 
financiële sector.

Or. en

Amendement 53
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Indien macro-economische 
onevenwichtigheden worden vastgesteld, 
moeten aanbevelingen aan de betrokken 
lidstaat worden gericht om richtsnoeren te 
geven inzake passende beleidsreacties. De 
beleidsreactie van de betrokken lidstaat op 
onevenwichtigheden moet tijdig zijn en 
daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
alle beleidsinstrumenten waarover 
overheidsinstanties beschikken. Deze
maatregelen moeten toegesneden zijn op de 
specifieke omgeving en omstandigheden 
van de betrokken lidstaat en de 
belangrijkste economische beleidsterreinen 
bestrijken, waaronder begrotings- en 
loonbeleid, arbeidsmarkten, producten- en 
dienstenmarkten en regulering van de 
financiële sector.

(12) Indien macro-economische 
onevenwichtigheden worden vastgesteld, 
moeten aanbevelingen aan de betrokken 
lidstaat worden gericht om richtsnoeren te 
geven inzake passende beleidsreacties. De 
beleidsreactie van de betrokken lidstaat op 
onevenwichtigheden moet tijdig zijn en 
daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
alle relevante beleidsinstrumenten 
waarover overheidsinstanties beschikken. 
Deze maatregelen moeten berusten op een 
grondige dialoog met de sociale partners 
en andere nationale belanghebbenden en 
er moet in die maatregelen ten volle 
rekening worden gehouden met de 
beperkingen aan overheidsoptreden uit 
hoofde van de fundamentele rechten van 
deze actoren. De maatregelen moeten 
toegesneden zijn op de specifieke 
omgeving en omstandigheden van de 
betrokken lidstaat en de belangrijkste 
economische beleidsterreinen bestrijken, 
waaronder begrotings- en loonbeleid, 
arbeidsmarkten, producten- en 
dienstenmarkten en regulering van de 
financiële sector.

Or. en
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Amendement 54
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een lidstaat ten aanzien waarvan een 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden loopt, moet een plan 
met corrigerende maatregelen vaststellen 
waarin zijn beleid tot uitvoering van de 
aanbevelingen van de Raad nader wordt 
beschreven. Het plan met corrigerende 
maatregelen moet een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging van de beoogde 
maatregelen omvatten. Het plan moet 
worden onderschreven door de Raad aan 
de hand van een rapport van de 
Commissie.

(15) Een lidstaat ten aanzien waarvan een 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden loopt, moet een plan 
met corrigerende maatregelen vaststellen 
waarin zijn beleid tot uitvoering van de 
aanbevelingen van de Raad nader wordt 
beschreven. Het plan met corrigerende 
maatregelen moet de aard van de 
onevenwichtigheden tot uiting brengen, 
beperkt blijven tot beleidsaspecten 
waarover overheidsinstanties wettelijke 
controle hebben en een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging van de beoogde 
maatregelen omvatten. Het plan moet 
worden onderschreven door de Raad aan 
de hand van een rapport van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 55
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie dient 
overeenkomstig artikel 290 van het 
VWEU bevoegd te zijn om met betrekking 
tot het scorebord gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. Gedelegeerde
handelingen zijn met name noodzakelijk 
om een lijst van relevante indicatoren
samen te stellen die moeten worden 
opgenomen in het scorebord en om de 
samenstelling van de indicatoren, de 



PE458.550v02-00 10/39 AM\857350NL.doc

NL

drempels en de gebruikte methodiek aan
te passen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen en de sociale 
partners.

Or. en

Amendement 56
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – inleidende formule – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "onevenwichtigheden": macro-
economische ontwikkelingen die een 
ongunstige invloed uitoefenen of kunnen
uitoefenen op de goede werking van de 
economie van een lidstaat dan wel van de 
economische en monetaire unie of van de 
Unie als geheel.

a) "onevenwichtigheden": aanhoudende 
divergerende ontwikkelingen tussen de 
totale vraag en het totale aanbod die 
leiden tot een stelselmatig overschot of 
tekort ten aanzien van de algehele 
spaargeldsituatie in een economie, wat
een ongunstige invloed uitoefent of kan
uitoefenen op de goede werking van de 
economie van een lidstaat dan wel van de 
economische en monetaire unie of van de 
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Unie als geheel.

Or. en

Motivering

Het optuigen van een goed functionerende beleidsprocedure vereist een algemene doch exacte 
definitie die alle mogelijke vormen van onevenwichtigheden omvat. Dit amendement voorziet 
in een dergelijke definitie.

Amendement 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – inleidende formule – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "onevenwichtigheden": macro-
economische ontwikkelingen die een 
ongunstige invloed uitoefenen of kunnen 
uitoefenen op de goede werking van de 
economie van een lidstaat dan wel van de 
economische en monetaire unie of van de 
Unie als geheel.

a) "onevenwichtigheden": macro-
economische ontwikkelingen die een
ongunstige invloed uitoefenen of kunnen 
uitoefenen op de goede werking van de 
economie of de concurrentiepositie van 
een lidstaat dan wel van de economische en 
monetaire unie of van de Unie als geheel.

Or. en

Amendement 59
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – inleidende formule – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "onevenwichtigheden": macro-
economische ontwikkelingen die een 
ongunstige invloed uitoefenen of kunnen 
uitoefenen op de goede werking van de 
economie van een lidstaat dan wel van de 
economische en monetaire unie of van de 
Unie als geheel.

a) "onevenwichtigheden": aanhoudende 
divergerende ontwikkelingen tussen de 
totale vraag en het totale aanbod die 
leiden tot een stelselmatig overschot of 
tekort ten aanzien van de algemene 
spaargeldsituatie in een economie en die 
een ongunstige invloed uitoefenen of 
kunnen uitoefenen op de goede werking
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van de economie van een lidstaat dan wel 
van de economische en monetaire unie of 
van de Unie als geheel.

Or. en

Amendement 60
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – inleidende formule – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "buitensporige onevenwichtigheden": 
ernstige onevenwichtigheden, waaronder 
onevenwichtigheden die de goede werking
van de economische en monetaire unie in 
gevaar brengen.

b) "buitensporige onevenwichtigheden": 
macro-economische onevenwichtigheden 
binnen de economische en monetaire unie
die een gelijkmatige en solide 
ontwikkeling in een of meerdere lidstaten
van de economische en monetaire unie 
verstoren.

Or. de

Amendement 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt, na raadpleging 
van de lidstaten, een indicatief scorebord 
tot stand als hulpmiddel voor de 
vroegtijdige vaststelling van en het toezicht 
op onevenwichtigheden.

1. De Commissie brengt, na raadpleging 
van de lidstaten en het Europees 
Parlement, een indicatief scorebord tot 
stand als hulpmiddel voor de vroegtijdige 
vaststelling van en het toezicht op 
onevenwichtigheden.

Or. en
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Amendement 62
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt, na raadpleging 
van de lidstaten, een indicatief scorebord 
tot stand als hulpmiddel voor de 
vroegtijdige vaststelling van en het toezicht 
op onevenwichtigheden.

1. De Commissie brengt, na raadpleging 
van de lidstaten en het Europees 
Parlement, een indicatief scorebord tot 
stand als hulpmiddel voor de vroegtijdige 
vaststelling van en het toezicht op 
onevenwichtigheden volgens de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
gestelde procedures en voorwaarden.

Or. en

Amendement 63
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt, na raadpleging 
van de lidstaten, een indicatief scorebord 
tot stand als hulpmiddel voor de 
vroegtijdige vaststelling van en het toezicht 
op onevenwichtigheden.

1. De Commissie brengt, na brede
raadpleging van alle lidstaten en het 
Europees Parlement, een indicatief 
scorebord tot stand als hulpmiddel voor de 
vroegtijdige vaststelling van en het toezicht 
op onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 64
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
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een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten. De Commissie kan voor deze 
indicatoren indicatieve onderste of 
bovenste drempelwaarden vaststellen die 
als waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten, waarbij met name aandacht 
wordt geschonken aan het 
concurrentievermogen van de lidstaten. 
De Commissie kan voor deze indicatoren 
indicatieve onderste of bovenste 
drempelwaarden vaststellen die als 
waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

Or. de

Amendement 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten. De Commissie kan voor deze 
indicatoren indicatieve onderste of 
bovenste drempelwaarden vaststellen die 
als waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn 
op lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische, 
macrofinanciële en sociale indicatoren 
voor de lidstaten. Met deze indicatoren 
kan worden vastgesteld wanneer de totale 
vraag en het totale aanbod en ook de 
inkomsten en consumptie van een 
economie sterk met elkaar uit de pas 
lopen. Sociale indicatoren zullen onder 
meer indicatoren bevatten met betrekking 
tot ongelijkheden, het voorkomen van 
lage lonen, de werkende armen, het 
aandeel van het inkomen uit arbeid in het 
bbp en het rendement per eenheid 
toegevoegde waarde.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt voortgebouwd op de in amendement 1 vermelde definitie van 
onevenwichtigheden. Het is van wezenlijk belang sociale indicatoren op te nemen, met name 
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diegene die betrekking hebben op ongelijkheden, omdat sterke en/of stijgende ongelijkheden 
aan de wortel staan van excessieve besparingen aan de top van de inkomensschaal en een 
buitensporige schuldenlast bij de lagere en middeninkomensgroepen.

Amendement 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de
lidstaten. De Commissie kan voor deze 
indicatoren indicatieve onderste of 
bovenste drempelwaarden vaststellen die 
als waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren, aan de hand 
waarvan het economisch evenwicht en het 
concurrentievermogen van de lidstaten 
onderling kunnen worden vergeleken. De 
Commissie kan voor deze indicatoren 
indicatieve onderste of bovenste 
drempelwaarden vaststellen die als 
waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

Or. en

Motivering

De opname in de verordening van de indicatoren zou ten koste gaan van de voor de 
procedure benodigde flexibiliteit. Het besluit welke indicatoren worden gekozen, moet in 
plaats daarvan aan de Europese Commissie worden overgelaten, waarbij zo veel mogelijk 
advies van deskundigen moet worden ingewonnen.

Amendement 67
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
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een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten. De Commissie kan voor deze 
indicatoren indicatieve onderste of 
bovenste drempelwaarden vaststellen die 
als waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

een reeks indicatoren  die van belang zijn 
voor de detectie van het risico van 
potentiële macro-economische en 
macrofinanciële onevenwichtigheden op 
het niveau van de Unie en de lidstaten. De 
Commissie kan voor deze indicatoren 
indicatieve onderste of bovenste 
drempelwaarden vaststellen die als 
waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden voor externe 
onevenwichtigheden zullen symmetrisch 
buitensporige hoge tekorten alsmede 
buitensporige overschotten belichten. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

Or. en

Amendement 68
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten. De Commissie kan voor deze 
indicatoren indicatieve onderste of 
bovenste drempelwaarden vaststellen die 
als waarschuwingsniveaus dienen. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn 
op lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische, 
macrofinanciële en sociale indicatoren 
voor de lidstaten aan de hand waarvan 
kan worden vastgesteld wanneer de totale 
vraag en het totale aanbod en ook de 
inkomsten en consumptie van een 
economie sterk met elkaar uit de pas 
lopen, en die kortetermijn-, structurele en 
middellangetermijntendensen 
weerspiegelen. De Commissie stelt voor 
deze indicatoren indicatieve en 
symmetrische onderste of bovenste 
drempelwaarden vast die als 
waarschuwingsniveaus dienen.

Or. en
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Amendement 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lijst van indicatoren waaruit het 
scorebord is samengesteld en de 
drempelwaarden moeten de detectie van 
interne en externe macro-economische 
onevenwichtigheden mogelijk maken.

Or. en

Motivering

De opname in de verordening van de indicatoren zou ten koste gaan van de voor de 
procedure benodigde flexibiliteit. Het besluit welke indicatoren worden gekozen, moet in 
plaats daarvan aan de Europese Commissie worden overgelaten, waarbij zo veel mogelijk 
advies van deskundigen moet worden ingewonnen.

Amendement 70
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel -12 bis en conform de 
voorwaarden van de artikelen en -12 ter  
maatregelen vast tot bepaling van de lijst 
van relevante indicatoren en 
drempelwaarden die in het scorebord 
moeten worden opgenomen. De bewuste 
lijst omvat indicatoren met betrekking tot:
- interne onevenwichtigheden, met 
inbegrip van particuliere en 
overheidsschulden, inkomensverschillen, 
productiviteit van de hulpbronnen, GICP, 
particuliere en openbare onderzoek en 
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ontwikkeling, onderwijs, in 
voltijdsequivalenten gemeten 
participatiegraad, territoriale samenhang, 
de prijsontwikkelingen van activa, 
inzonderheid wat betreft vastgoed, en de 
financiële markten;
- externe onevenwichtigheden, met 
inbegrip van de lopende rekening van de 
betalingsbalans, met bijzondere aandacht 
voor de bijbehorende energiecomponent, 
netto buitenlandse financiële activa in 
verhouding tot het bbp, totale uitvoer van 
hoogtechnologische producten naar de 
rest van de wereld als percentage van het 
totaal.

Or. en

Amendement 71
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europees Comité voor 
systeemrisico's wordt geraadpleegd over  
ontwerpindicatoren die voor de stabiliteit 
van de financiële markt relevant zijn.

Or. en

Amendement 72
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Europese Centrale Bank wordt 
geraadpleegd over indicatoren die voor de 
prijsontwikkelingen van activa relevant 
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zijn.

Or. en

Amendement 73
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel -12 en conform de voorwaarden 
van de artikelen -12 ter en-12 quater 
maatregelen vast tot bepaling van de lijst 
van relevante indicatoren die in het 
scorebord moeten worden opgenomen. De 
bewuste lijst omvat indicatoren met 
betrekking tot:
(a) interne onevenwichtigheden, met 
inbegrip van particuliere en 
overheidsschulden en de ontwikkeling 
daarvan; interne inkomensverschillen; 
werkloosheidscijfers; het vóórkomen van 
lage lonen en werkende armen, het 
aandeel van het inkomen uit arbeid in het 
bbp en het rendement per eenheid 
toegevoegde waarde, de 
prijsontwikkelingen van activa, 
inzonderheid wat betreft vastgoed, en de 
financiële markten;
(b) externe onevenwichtigheden, inclusief 
wat betreft de samenstelling, balans en 
ontwikkeling van de lopende rekening; de 
ontwikkeling van de exportmarktaandelen 
in de Unie en in derde landen; en de 
nettoposities in buitenlandse activa;
(c) interne marktontwikkelingen, met 
inbegrip van een voortschrijdend 
vijfjaarsgemiddelde van de comparatieve 
reële groeicijfers; de groei- en 
werkgelegenheidsdynamiek, met inbegrip 
van de energiesamenstelling van 



PE458.550v02-00 20/39 AM\857350NL.doc

NL

producten en de overheids- en particuliere 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling; alsmede de directe 
buitenlandse investeringsstromen in de 
Unie en in derde landen.

Or. en

Amendement 74
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
geschiktheid van het scorebord, met 
inbegrip van de samenstelling van 
indicatoren, de vastgestelde 
drempelwaarden en de aangewende 
methodologie, en past dit indien nodig aan 
om ervoor te zorgen dat het vermogen van 
het scorebord om zich aandienende 
onevenwichtigheden te detecteren en de 
ontwikkeling ervan, gehandhaafd blijft of 
nog wordt verbeterd. Wijzigingen in de 
onderliggende methodologie en de 
samenstelling van het scorebord en de 
bijbehorende drempelwaarden worden 
openbaar gemaakt.

4. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
geschiktheid van het scorebord, met 
inbegrip van de samenstelling van 
indicatoren, de vastgestelde 
drempelwaarden en de aangewende 
methodologie, en past dit indien nodig 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel -12 
bis en conform de voorwaarden van de 
artikelen -12 ter en -12 quater aan om 
ervoor te zorgen dat het vermogen van het 
scorebord om zich aandienende 
onevenwichtigheden te detecteren en de 
ontwikkeling ervan, gehandhaafd blijft of 
openbaar gemaakt. nog wordt verbeterd. 
Wijzigingen in de onderliggende 
methodologie en de samenstelling van het 
scorebord en de bijbehorende 
drempelwaarden worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De openbaarmaking van het 
geactualiseerde scorebord gaat vergezeld 
van een rapport van de Commissie met een 
economische en financiële beoordeling 
waarbij de verschuivingen in de 
indicatoren in een breder perspectief 
worden geplaatst, en waarbij indien nodig 
andere economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van onevenwichtigheden, worden 
betrokken. In het rapport wordt eveneens 
aangegeven of de overschrijding van de 
onderste of bovenste drempelwaarden door 
een of meer lidstaten erop wijst dat zich 
mogelijk onevenwichtigheden aandienen.

2. De openbaarmaking van het 
geactualiseerde scorebord gaat vergezeld 
van een rapport van de Commissie met een 
economische en financiële beoordeling op 
het gebied van het concurrentievermogen
waarbij de verschuivingen in de 
indicatoren in een breder perspectief 
worden geplaatst, en waarbij indien nodig 
andere economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van onevenwichtigheden, worden 
betrokken. In het rapport wordt eveneens 
aangegeven of de overschrijding van de 
onderste of bovenste drempelwaarden door 
een of meer lidstaten erop wijst dat zich 
mogelijk onevenwichtigheden aandienen.

Or. de

Amendement 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De openbaarmaking van het
geactualiseerde scorebord gaat vergezeld 
van een rapport van de Commissie met een 
economische en financiële beoordeling 
waarbij de verschuivingen in de 
indicatoren in een breder perspectief 
worden geplaatst, en waarbij indien nodig 
andere economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van onevenwichtigheden, worden 
betrokken. In het rapport wordt eveneens 
aangegeven of de overschrijding van de 
onderste of bovenste drempelwaarden door 
een of meer lidstaten erop wijst dat zich 
mogelijk onevenwichtigheden aandienen.

2. De openbaarmaking van het 
geactualiseerde scorebord gaat vergezeld 
van een rapport van de Commissie met een 
economische en financiële of structurele 
beoordeling waarbij de verschuivingen in 
de indicatoren in een breder perspectief 
worden geplaatst, en waarbij indien nodig 
andere economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van onevenwichtigheden, worden 
betrokken. In het rapport wordt eveneens 
aangegeven of de overschrijding van de 
onderste of bovenste drempelwaarden door 
een of meer lidstaten erop wijst dat zich 
mogelijk onevenwichtigheden aandienen.
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Or. en

Amendement 77
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De openbaarmaking van het 
geactualiseerde scorebord gaat vergezeld 
van een rapport van de Commissie met een 
economische en financiële beoordeling
waarbij de verschuivingen in de
indicatoren in een breder perspectief 
worden geplaatst, en waarbij indien nodig 
andere economische en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van onevenwichtigheden, worden 
betrokken. In het rapport wordt eveneens 
aangegeven of de overschrijding van de 
onderste of bovenste drempelwaarden door 
een of meer lidstaten erop wijst dat zich 
mogelijk onevenwichtigheden aandienen.

2. De openbaarmaking van het 
geactualiseerde scorebord gaat vergezeld 
van een rapport van de Commissie met een 
beoordeling van de soliditeit van de
economische en financiële situatie, waarbij 
de indicatoren in een breder perspectief 
worden geplaatst. Daarbij wordt ook gelet 
op de inachtneming van optimale 
praktijken. In het rapport wordt eveneens 
aangegeven of de overschrijding van de 
onderste of bovenste drempelwaarden door 
een of meer lidstaten erop wijst dat zich 
mogelijk onevenwichtigheden aandienen in 
de betrokken lidstaat, in een andere 
lidstaat dan wel in de Unie in haar 
totaliteit. Alle beschikbare informatie 
wordt in aanmerking genomen en uit het 
scorebord worden geen conclusies 
getrokken op basis van alleen maar de 
vermelde indicatoren.

Or. en

Amendement 78
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het kader van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag bespreekt de Raad het 
rapport van de Commissie en neemt 

4. In het kader van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag bespreekt de Raad het 
rapport van de Commissie en neemt 
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daarover conclusies aan. De Eurogroep 
bespreekt het rapport voor zover het direct 
of indirect betrekking heeft op lidstaten die 
de euro als munt hebben.

daarover conclusies aan. De bevoegde 
commissie van het Europees Parlement kan 
openbare debatten over het rapport van de 
Commissie organiseren. De Eurogroep
bespreekt het rapport voor zover het direct 
of indirect betrekking heeft op lidstaten die 
de euro als munt hebben.

Or. en

Amendement 79
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met de besprekingen 
in de Raad en de Eurogroep, zoals bepaald 
in artikel 4, lid 4, stelt de Commissie een 
diepgaande evaluatie op voor iedere 
lidstaat waar naar haar oordeel van 
onevenwichtigheden of van een risico 
daarop sprake is. Deze beoordeling omvat 
een evaluatie van de vraag of er in de 
betrokken lidstaat van onevenwichtigheden 
sprake is, en of deze onevenwichtigheden 
buitensporig zijn.

1. Rekening houdend met de besprekingen 
in de Raad en de Eurogroep, zoals bepaald 
in artikel 4, lid 4, stelt de Commissie een 
diepgaande evaluatie op voor iedere 
lidstaat waar naar haar oordeel van 
onevenwichtigheden of van een risico 
daarop sprake is. Deze beoordeling omvat 
een evaluatie van de vraag of er in de 
betrokken lidstaat van onevenwichtigheden 
sprake is, en of deze onevenwichtigheden 
buitensporig zijn. De diepgaande evaluatie 
berust op uitgebreide onderzoeken naar 
een breed scala van economische 
variabelen. Bij de evaluatie moet rekening 
worden gehouden met de specifieke 
omstandigheden per lidstaat op het gebied 
van de industriële betrekkingen en de 
sociale dialoog.

Or. en

Amendement 80
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in voorkomend geval, de vraag of de 
geëvalueerde lidstaat passende maatregelen 
heeft getroffen naar aanleiding van de 
aanbevelingen of verzoeken van de Raad 
overeenkomstig de artikelen 121 en 126 
van het Verdrag en krachtens de artikelen 
6, 7, 8 en 10 van deze verordening;

a) in voorkomend geval, de vraag of de 
geëvalueerde lidstaat passende maatregelen 
heeft getroffen naar aanleiding van de 
aanbevelingen of verzoeken van de Raad 
overeenkomstig de artikelen 121 en 126 
van het Verdrag en krachtens de artikelen 
6, 7, 8 en 10 van deze verordening, en de 
economische, sociale en andere 
belangrijke gevolgen van die 
aanbevelingen;

Or. en

Amendement 81
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de oorzaak van de gedetecteerde 
onevenwichtigheden, zoals de nauwe 
handels- en financiële relaties tussen de 
lidstaten, de overloopeffecten van 
nationaal economisch beleid en het 
asymmetrisch effect van het beleid van 
respectievelijk de Unie en de eurozone, in 
welk geval de Commissie passende 
maatregelen vaststelt onder inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 82
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onder normale omstandigheden 
worden de resultaten van de diepgaande 
evaluatie in het kader van het Semester 
voorgelegd aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 83
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanbevelingen van de 
Commissie mogen geen inbreuk vormen 
op gebieden die expliciet als 
communautaire bevoegdheidsgebieden 
zijn uitgesloten, zoals het 
loonvormingsproces. Aan de gebruiken en 
traditie die de nationale arbeidsmarkt 
kenmerken, dient het allergrootste belang 
te worden toegekend, en zij dienen de 
doorslag te geven bij het opstellen van alle 
aanbevelingen die verband houden met de 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners of hun bijzondere positie in de 
sociale dialoog.

Or. sv

Amendement 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Raad kan, op aanbeveling van de 2. De Raad kan, op aanbeveling van de 
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Commissie, aanbevelingen aannemen 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag, waarin het bestaan van een 
buitensporige onevenwichtigheid wordt 
gemeld en de betrokken lidstaat wordt 
aanbevolen corrigerende maatregelen te 
nemen. In deze aanbevelingen wordt de 
aard van de onevenwichtigheden 
uiteengezet, worden de te nemen 
corrigerende maatregelen nader 
gespecificeerd, en wordt de termijn 
genoemd waarbinnen de lidstaat deze 
corrigerende maatregelen moet nemen. De 
Raad kan, zoals bepaald in artikel 121, lid 
4, van het Verdrag, zijn aanbevelingen 
openbaar maken.

Commissie, na raadpleging van het 
Europees Parlement en de Europese 
sociale partners, aanbevelingen aannemen 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag, waarin het bestaan van een 
buitensporige onevenwichtigheid wordt 
gemeld en de betrokken lidstaat wordt 
aanbevolen corrigerende maatregelen te 
nemen. In deze aanbevelingen wordt de 
aard van de onevenwichtigheden 
uiteengezet, worden de te nemen 
corrigerende maatregelen nader 
gespecificeerd, en wordt de termijn 
genoemd waarbinnen de lidstaat deze 
corrigerende maatregelen moet nemen. De 
Raad kan, zoals bepaald in artikel 121, lid 
4, van het Verdrag, zijn aanbevelingen 
openbaar maken.

Or. en

Amendement 85
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Raad kan, op aanbeveling van de 
Commissie, aanbevelingen aannemen 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag, waarin het bestaan van een 
buitensporige onevenwichtigheid wordt 
gemeld en de betrokken lidstaat wordt 
aanbevolen corrigerende maatregelen te 
nemen. In deze aanbevelingen wordt de 
aard van de onevenwichtigheden 
uiteengezet, worden de te nemen 
corrigerende maatregelen nader 
gespecificeerd, en wordt de termijn 
genoemd waarbinnen de lidstaat deze 
corrigerende maatregelen moet nemen. De 
Raad kan, zoals bepaald in artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag, zijn aanbevelingen 
openbaar maken.

2. De Raad kan, op aanbeveling van de 
Commissie, aanbevelingen aannemen 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag, waarin het bestaan van een 
buitensporige onevenwichtigheid wordt 
gemeld en de betrokken lidstaat wordt 
aanbevolen corrigerende maatregelen te 
nemen. In deze aanbevelingen wordt de 
aard van de onevenwichtigheden 
uiteengezet, worden de te nemen 
corrigerende maatregelen in grote lijnen 
aangegeven, en wordt de termijn genoemd 
waarbinnen de lidstaat deze corrigerende 
maatregelen zal nemen. De Raad kan, zoals 
bepaald in artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag, zijn aanbevelingen openbaar 
maken.
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Or. en

Amendement 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 bedoelde aanbevelingen 
zijn in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Unie als 
omschreven in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. In de 
aanbevelingen wordt naar behoren 
rekening gehouden met artikel 153 van 
het VWEU en met de rechten die zijn 
verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. In 
de aanbevelingen wordt tevens het eigen 
karakter van elke lidstaat, met name de 
inrichting van de arbeidsbetrekkingen en 
de sociale dialoog, streng geëerbiedigd. Er 
wordt de nodige aandacht besteed aan de 
symmetrie van de aanbevelingen, d.w.z. 
dat naar buitensporige besparingen even 
kritisch wordt gekeken als naar situaties 
waarin de schulden van een economie 
buitensporig oplopen.

Or. en

Motivering

Het is niet denkbaar dat het nieuwe proces met betrekking tot buitensporige 
onevenwichtigheden in tegenspraak met het Europees Verdrag zou worden gehanteerd. 
Voorkomen moet worden dat dit proces "ongrondwettig" wordt.

Amendement 87
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 bedoelde aanbevelingen 
zijn in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Unie als 
omschreven in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. In de 
aanbevelingen wordt naar behoren 
rekening gehouden met artikel 153 van 
het VWEU en met de rechten die zijn 
verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. In 
de aanbevelingen wordt tevens het eigen 
karakter van elke lidstaat, met name de 
inrichting van de arbeidsbetrekkingen en 
de sociale dialoog, streng geëerbiedigd. Er 
wordt de nodige aandacht besteed aan de 
symmetrie van de aanbevelingen, d.w.z. 
dat naar buitensporige besparingen even 
kritisch wordt gekeken als naar situaties 
waarin de schulden van een economie 
buitensporig oplopen.

Or. en

Amendement 88
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat waarvoor een procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden is 
ingeleid, legt binnen een termijn die in de 
aanbevelingen overeenkomstig artikel 7 
wordt bepaald, een plan met corrigerende 
maatregelen voor aan de Raad en de 
Commissie. Het plan met corrigerende 
maatregelen omvat de specifieke en 
concrete beleidsmaatregelen die de 
betrokken lidstaat heeft uitgevoerd of 
voornemens is uit te voeren, evenals een 
tijdschema voor de tenuitvoerlegging.

1. Een lidstaat waarvoor een procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden is 
ingeleid, legt binnen een termijn die in de 
aanbevelingen overeenkomstig artikel 7 
wordt bepaald, een plan met corrigerende 
maatregelen voor aan de Raad en de 
Commissie. Het plan met corrigerende 
maatregelen voorziet in het gebruik van 
alle relevante beleidsinstrumenten 
waarover overheidsinstanties beschikken, 
rekening houdend met de fundamentele 
rechten van de burgers, de sociale 
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partners en andere nationale 
belanghebbenden. Het plan omvat de 
specifieke en concrete beleidsmaatregelen 
die de betrokken lidstaat heeft uitgevoerd 
of voornemens is uit te voeren, evenals een 
tijdschema voor de tenuitvoerlegging.

Or. en

Amendement 89
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In aansluiting op het 
voortgangsverslag van de lidstaat brengen 
de voorzitter van de Eurogroep en de 
verantwoordelijke commissaris verslag uit 
aan het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 90
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Raad concludeert dat de 
lidstaat niet de aanbevolen corrigerende 
maatregelen heeft genomen, neemt hij, op 
aanbeveling van de Commissie,
overeenkomstig artikel 7 herziene 
aanbevelingen aan, en stelt hij, op 
aanbeveling van de Commissie, een 
andere termijn voor corrigerende 
maatregelen vast waarbinnen een nieuwe 
beoordeling overeenkomstig dit artikel 
wordt uitgevoerd.

4. Wanneer de Raad concludeert dat de 
lidstaat niet de aanbevolen corrigerende 
maatregelen heeft genomen, verzoekt de 
Commissie de lidstaat om uitleg, in 
aansluiting waarop de Commissie een 
aanbeveling met een bijpassend 
tijdschema doet uitgaan waarin zij het 
bewuste actieplan herformuleert,
corrigeert of annuleert.
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Or. en

Amendement 91
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12
Dialoog- en controlebezoeken
1. Overeenkomstig de doelstellingen van 
deze verordening zorgt de Commissie voor 
een permanente dialoog met de 
autoriteiten van de lidstaten. Hiertoe legt 
de Commissie in alle lidstaten bezoeken af 
met het oog op een regelmatige dialoog, 
die, wanneer dat wenselijk blijkt, gepaard 
gaat met controles.
2. Bij het organiseren van contact- en 
controlebezoeken deelt de Commissie 
haar voorlopige bevindingen ter 
kennisgeving aan de betrokken lidstaten 
mee.
3. In het kader van de dialoogbezoeken 
beoordeelt de Commissie de reële 
economische situatie in de bewuste 
lidstaat en inventariseert zij risico's of 
potentiële problemen bij de naleving van 
de doelstellingen van deze verordening.
4. In het kader van haar controlebezoeken 
volgt de Commissie nauwgezet de 
processen en verzekert zij zich ervan dat 
er maatregelen zijn genomen 
overeenkomstig de besluiten die de Raad 
of de Commissie genomen hebben met het 
oog op de doelstellingen van deze 
verordening. Van zodra er aanbevelingen 
zijn afgegeven, vinden er 
controlebezoeken plaats. De Commissie 
kan vertegenwoordigers van de Europese 
Centrale Bank of andere betrokken 
instellingen uitnodigen om aan 
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controlebezoeken deel te nemen.
5. De Commissie stelt het Economisch en 
Financieel Comité regelmatig op de 
hoogte van de bij de dialoog- en 
controlebezoeken opgedane bevindingen.
6. De lidstaten treffen de nodige 
voorzieningen om dialoog- en 
controlebezoeken te faciliteren. De 
lidstaten verlenen bij de voorbereiding op 
en uitvoering van dialoog- en 
controlebezoeken op verzoek van de 
Commissie en op vrijwillige basis 
assistentie via de ter zake bevoegde 
nationale instanties.

Or. en

Amendement 92
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 bis
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 3, 
leden 3 bis en 4, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend gedurende een 
periode van 4 jaar vanaf …*. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden 
voor het einde van de periode van vier 
jaar een verslag op met betrekking tot de 
gedelegeerde bevoegdheid. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
verlengd met dezelfde periode, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheid intrekt overeenkomstig 
artikel -12 ter.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
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gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen -12 ter en -
12 quater.
_____
* Datum van inwerkintreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 93
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 ter
Intrekking van de delegatie
1. De in artikel 3, leden 3 bis en 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement 
of de Raad worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij een 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
beijvert zich om de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte te stellen en 
geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheid mogelijk wordt ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit wordt onmiddellijk of 
op een in dat besluit bepaalde latere 
datum van kracht. Het laat de geldigheid 
van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
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wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 94
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 
handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen binnen drie maanden na de 
datum van kennisgeving tegen een 
gedelegeerde handeling bezwaar 
aantekenen. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met drie maanden worden 
verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van de in 
lid 1 bedoelde termijn bezwaar hebben 
aangetekend tegen de gedelegeerde 
handeling, wordt deze bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en treedt zij in werking op de in die 
handeling bepaalde datum.
Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie heeft meegedeeld 
voornemens te zijn geen bezwaar aan te 
tekenen, kan de gedelegeerde handeling 
vóór het verstrijken van de termijn 
worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.
3. Als het Europees Parlement of de Raad 
binnen de in lid 1 genoemde periode 
bezwaar maakt tegen de gedelegeerde 
handeling, treedt die niet in werking. 
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Overeenkomstig artikel 296 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie geeft de instelling die 
bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, aan om welke redenen zij dit 
doet.

Or. en

Amendement 95
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 quinquies
Herziening
1. In …* en daarna om de drie jaar 
publiceert de Commissie een verslag over 
de toepassing van deze verordening. In 
dat verslag worden onder meer de 
volgende zaken beoordeeld:
(a) of aan de hand van de indicatoren en 
drempelwaarden van het scorebord 
beginnende evenwichtsverstoringen 
konden worden opgespoord en of de 
ontwikkeling daarvan kon worden 
gevolgd;
(b) in hoeverre er vorderingen zijn 
geboekt bij de effectieve coördinatie van 
het economisch beleid overeenkomstig het 
VWEU.
2. Het verslag en eventuele begeleidende 
voorstellen worden bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.
* PB datum invoegen: xxx jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Amendement 96
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 3, lid 
2, letter a en lid 4, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend gedurende een 
periode van vier jaar vanaf ….*. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden 
voor het einde van de periode van vier 
jaar een verslag op met betrekking tot de 
gedelegeerde bevoegdheid. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
verlengd met dezelfde periode, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheid intrekt overeenkomstig 
artikel -12 bis.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in de 
artikelen -12 bis en -12 ter gestelde 
voorwaarden.
* Datum van inwerkingtreding van deze 
verordening

Or. en

Amendement 97
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 3, lid 2, letter a en lid 4, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op 
elk moment door het Europees Parlement 
of de Raad worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij een 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
beijvert zich om de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte te stellen en 
geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheid mogelijk worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de bevoegdheid 
die in het besluit wordt vermeld. Het 
besluit treedt onmiddellijk of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld in 
werking. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 98
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 
handelingen
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1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen binnen drie maanden na de 
datum van kennisgeving tegen een 
gedelegeerde handeling bezwaar 
aantekenen. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
termijn met drie maanden worden 
verlengd.
2. Wanneer bij het verstrijken van de in 
lid 1 bedoelde termijn het Europees 
Parlement noch de Raad bezwaar heeft 
gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, 
wordt deze bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
treedt zij in werking op de daarin 
vermelde datum.
Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij voornemens zijn geen 
bezwaar te maken, kan de gedelegeerde 
handeling vóór het verstrijken van die 
termijn worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.
3. Indien of het Europees Parlement of de 
Raad binnen de in lid 1 bedoelde termijn 
bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, treedt deze niet in werking. 
Overeenkomstig artikel 296 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie motiveert de instelling die 
bezwaar maakt, haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 99
Sven Giegold

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 quater
Evaluatieclausule
1. In …* en daarna om de drie jaar 
publiceert de Commissie een verslag over 
de toepassing van deze verordening. In 
dat verslag worden onder meer de 
volgende zaken beoordeeld:
(a) of aan de hand van de indicatoren en 
drempelwaarden van het scorebord 
beginnende evenwichtsverstoringen 
konden worden opgespoord en of de 
ontwikkeling daarvan kon worden 
gevolgd;
(b) in hoeverre er vorderingen zijn 
geboekt bij de effectieve coördinatie van 
het economisch beleid overeenkomstig het 
VWEU.
2. Het verslag en eventuele begeleidende 
voorstellen worden bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.
* PB datum invoegen: xxx jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 100
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze verordening treedt in werking 
wanneer de economische omstandigheden 
opnieuw zijn genormaliseerd en zodra er 
door middel van een doeltreffende 
regulering van de financiële markten voor 
gezorgd is dat overheidsobligaties geen 
speculatieobject meer zijn.
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Or. en


