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Amendement 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

De consequenties van de zogenoemde "begrotingsconsolidatiemaatregelen" zijn duidelijk. In 
plaats daarvan moet het volgende gebeuren: intrekking van de economische 
beleidsaansturing, het Euro Plus Pact en het begrotingspact – intrekking van het 
Stabiliteitspact en vervanging door een werkelijk pact voor arbeidsgelegenheid en sociale 
vooruitgang – bevordering van de werkgelegenheid en de sociale en economische groei met 
meer structuurfondsen en cohesiefondsen – instelling van een solidariteitsfonds voor steun 
aan landen die hulp nodig hebben ten aanzien van productieniveau, essentiële openbare 
diensten en het creëren van banen waarin de werknemers rechten hebben.

Amendement 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig het Verdrag moeten de 
lidstaten hun economisch beleid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen, zich bij hun 
begrotingsbeleid laten leiden door het 
streven naar gezonde overheidsfinanciën, 
en voorkomen dat hun economische 
beleid de goede werking van de 
economische en monetaire unie in gevaar 
dreigt te brengen.

(1) Overeenkomstig het Verdrag moeten de 
lidstaten hun economisch beleid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen.
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Or. en

Amendement 18
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 9 VWEU 
houdt de Unie bij de bepaling en de 
uitvoering van haar beleid en optreden 
rekening met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Krachtens artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.
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Or. en

Amendement 20
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De wijzigingen in het stabiliteits- en 
groeipact bieden een betere leidraad en, 
voor de lidstaten die de euro als munt 
hebben, een grotere stimulans voor het 
uitstippelen en het voeren van een prudent 
begrotingsbeleid, terwijl tevens 
buitensporige overheidstekorten worden 
vermeden. Met deze voorschriften is op het 
niveau van de Unie een solider kader tot 
stand gebracht voor het toezicht op het 
nationale economische beleid.

(3) De wijzigingen in het stabiliteits- en 
groeipact bieden een betere leidraad en, 
voor de lidstaten die de euro als munt 
hebben, een grotere stimulans voor het 
uitstippelen en het voeren van een prudent 
begrotingsbeleid, terwijl tevens 
buitensporige overheidstekorten worden 
vermeden. Met deze voorschriften is op het 
niveau van de Unie een solider kader tot 
stand gebracht voor het toezicht op het 
nationale economische beleid. Aan deze 
voorschriften moet een versterkt toezicht 
op sociaal beleid in verband met het 
scheppen van werkgelegenheid worden 
toegevoegd.

Or. en

Amendement 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De wijzigingen in het stabiliteits- en 
groeipact bieden een betere leidraad en, 
voor de lidstaten die de euro als munt 
hebben, een grotere stimulans voor het 
uitstippelen en het voeren van een prudent 
begrotingsbeleid, terwijl tevens 
buitensporige overheidstekorten worden 
vermeden. Met deze voorschriften is op 

(3) De wijzigingen in het stabiliteits- en 
groeipact bieden een betere leidraad en, 
voor de lidstaten die de euro als munt 
hebben, een grotere stimulans voor het 
uitstippelen en het voeren van een prudent 
begrotingsbeleid, terwijl tevens 
buitensporige overheidstekorten worden 
vermeden.
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het niveau van de Unie een solider kader 
tot stand gebracht voor het toezicht op het 
nationale economische beleid.

Or. en

Amendement 22
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Europese Raad, op 17 juni 2010 
bijeen, heeft een nieuwe strategie voor 
werkgelegenheid en groei – de EU-
strategie voor 2020 – vastgesteld om de 
Unie in staat te stellen sterker uit de crisis 
tevoorschijn te komen en haar economie 
af te stemmen op slimme, duurzame en 
inclusieve groei met hoge niveaus van 
werkgelegenheid, productiviteit en sociale 
cohesie.

Or. en

Amendement 23
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Er moet terdege aandacht worden 
besteed aan de Europa 2020-strategie 
voor werkgelegenheid en groei en de wijze 
waarop de lidstaten daaraan via hun 
nationale hervormingsprogramma's 
gestalte geven. 

Or. en
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Amendement 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Unie heeft zich ertoe verplicht 
de Europa 2020-strategie voor 
werkgelegenheid en groei uit te voeren die 
doelen stelt op de gebieden 
werkgelegenheid, armoedebestrijding, 
opleiding, innovatie en het milieu.

Or. en

Amendement 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het garanderen van solide 
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotingsbeleid.

(5) Het garanderen van solide 
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. De lidstaten zouden van de 
vaststelling van richtsnoeren en 
begrotingsdoelstellingen kunnen 
profiteren.

Or. en

Amendement 26
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het garanderen van solide 
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotingsbeleid.

(5) Het garanderen van solide en 
duurzame overheidsfinanciën geschiedt het 
best tijdens de planningsfase en grove 
fouten dienen zo spoedig mogelijk te 
worden onderkend. Lidstaten zouden niet 
alleen gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotingsbeleid.

Or. en

Amendement 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het garanderen van solide 
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotingsbeleid.

(5) Het garanderen van duurzame
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotingsbeleid.

Or. en

Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het garanderen van solide (5) Het garanderen van solide 
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overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotingsbeleid.

overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. De lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd 
monitoren van hun begrotings- en 
groeibeleid.

Or. en

Amendement 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
zou in een betere synchronisatie van de 
voornaamste stappen bij de opstelling van 
de nationale begrotingen moeten 
resulteren en aldus de doelmatigheid van 
het Europees semester voor budgettaire 
beleidscoördinatie in de hand moeten 
werken. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou 
tot sterkere synergieën moeten leiden door 
het bevorderen van de beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten die de euro als munt 
hebben, en er tevens voor moeten zorgen 
dat de aanbevelingen van de Raad en de 
Commissie op passende wijze in de 
nationale procedure voor de vaststelling 
van de begroting worden meegenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
zou in een betere synchronisatie van de 
voornaamste stappen bij de opstelling van 
de nationale begrotingen moeten resulteren 
en aldus de doelmatigheid van het 
Europees semester voor budgettaire 
beleidscoördinatie in de hand moeten 
werken. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou 
tot sterkere synergieën moeten leiden door 
het bevorderen van de beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten die de euro als munt 
hebben, en er tevens voor moeten zorgen 
dat de aanbevelingen van de Raad en de 
Commissie op passende wijze in de 
nationale procedure voor de vaststelling 
van de begroting worden meegenomen.

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
zou in een betere synchronisatie van de 
voornaamste stappen bij de opstelling van 
de nationale begrotingen moeten resulteren 
en aldus de doelmatigheid van het 
Europees semester voor budgettaire 
beleidscoördinatie in de hand moeten 
werken. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou:
a) tot sterkere synergieën moeten leiden 
door het bevorderen van de 
beleidscoördinatie tussen de lidstaten die 
de euro als munt hebben, b) de garantie 
moeten bieden dat het begrotingsbeleid 
wordt gesynchroniseerd met de EU 2020-
strategie, en c) er tevens voor moeten 
zorgen dat de aanbevelingen van de Raad 
en de Commissie op passende wijze in de 
nationale procedure voor de vaststelling 
van de begroting worden meegenomen.

Or. en

Amendement 31
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
zou in een betere synchronisatie van de 
voornaamste stappen bij de opstelling van 
de nationale begrotingen moeten resulteren 
en aldus de doelmatigheid van het 

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben,
zou in een betere synchronisatie van de
voornaamste stappen bij de opstelling van 
de nationale begrotingen moeten resulteren 
en aldus de doelmatigheid van het 
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Europees semester voor budgettaire 
beleidscoördinatie in de hand moeten 
werken. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou 
tot sterkere synergieën moeten leiden door 
het bevorderen van de beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten die de euro als munt 
hebben, en er tevens voor moeten zorgen 
dat de aanbevelingen van de Raad en de 
Commissie op passende wijze in de 
nationale procedure voor de vaststelling 
van de begroting worden meegenomen.

Europees semester voor budgettaire 
beleidscoördinatie in de hand moeten 
werken en groei en werkgelegenheid 
bevorderen. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou 
tot sterkere synergieën moeten leiden door 
het bevorderen van de beleidscoördinatie 
tussen de lidstaten die de euro als munt 
hebben, en er tevens voor moeten zorgen 
dat de aanbevelingen van de Raad en de 
Commissie op passende wijze in de 
nationale procedure voor de vaststelling 
van de begroting worden meegenomen.

Or. en

Amendement 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 
stabiliteits- en groeipact. De lidstaten 
dienen met name tot een structureel 
evenwichtige begroting strekkende regels 
in te voeren die de hoofdbeginselen van 
het uniale begrotingskader in nationale 
wetgeving omzetten. Om doelmatig te zijn, 
dient een dergelijke omzetting plaats te 
vinden in de vorm van bindende regels die 
bij voorkeur van constitutionele aard zijn 
om te tonen dat de nationale autoriteiten 
onverkort aan het stabiliteits- en groeipact 

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 
stabiliteits- en groeipact.
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vasthouden.

Or. en

Amendement 33
Roger Helmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 
stabiliteits- en groeipact. De lidstaten 
dienen met name tot een structureel 
evenwichtige begroting strekkende regels 
in te voeren die de hoofdbeginselen van het 
uniale begrotingskader in nationale 
wetgeving omzetten. Om doelmatig te zijn, 
dient een dergelijke omzetting plaats te 
vinden in de vorm van bindende regels die 
bij voorkeur van constitutionele aard zijn
om te tonen dat de nationale autoriteiten 
onverkort aan het stabiliteits- en groeipact 
vasthouden.

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 
stabiliteits- en groeipact. De lidstaten 
dienen met name tot een structureel 
evenwichtige begroting strekkende regels 
in te voeren die de hoofdbeginselen van het 
uniale begrotingskader in nationale 
wetgeving omzetten. Om doelmatig te zijn, 
dient een dergelijke omzetting plaats te 
vinden in de vorm van bindende nationale
constitutionele regels om te tonen dat de 
nationale autoriteiten onverkort aan het 
stabiliteits- en groeipact vasthouden.

Or. en

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

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

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 
stabiliteits- en groeipact. De lidstaten 
dienen met name tot een structureel 
evenwichtige begroting strekkende regels 
in te voeren die de hoofdbeginselen van het 
uniale begrotingskader in nationale 
wetgeving omzetten. Om doelmatig te zijn, 
dient een dergelijke omzetting plaats te 
vinden in de vorm van bindende regels die 
bij voorkeur van constitutionele aard zijn 
om te tonen dat de nationale autoriteiten 
onverkort aan het stabiliteits- en groeipact 
vasthouden.

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde doelstellingen op 
begrotingsgebied en op de gebieden 
werkgelegenheid en duurzame groei, zou 
een cruciale rol moeten spelen bij het 
waarborgen van de naleving van de 
voorschriften van het stabiliteits- en 
groeipact. De lidstaten dienen met name tot 
een structureel evenwichtige begroting 
strekkende regels in te voeren die de 
hoofdbeginselen van het uniale 
begrotingskader in nationale wetgeving 
omzetten. Om doelmatig te zijn, dient een 
dergelijke omzetting plaats te vinden in de 
vorm van bindende regels die bij voorkeur 
van constitutionele aard zijn om te tonen 
dat de nationale autoriteiten onverkort aan 
het stabiliteits- en groeipact vasthouden.

Or. en

Amendement 35
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Vertekende en onrealistische macro-
economische en budgettaire prognoses 
kunnen de effectiviteit van de 
begrotingsplanning aanzienlijk 
belemmeren en derhalve de 
begrotingsdiscipline schaden. 
Onafhankelijke instanties kunnen voor 
onvertekende en realistische macro-
economische prognoses zorgen.

(8) Vertekende en onrealistische macro-
economische en budgettaire prognoses 
belemmeren de effectiviteit van de 
begrotingsplanning aanzienlijk en schaden
derhalve de begrotingsdiscipline. 
Onafhankelijke instanties kunnen voor 
onvertekende en realistische macro-
economische prognoses zorgen.
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Or. en

Amendement 36
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Vertekende en onrealistische macro-
economische en budgettaire prognoses 
kunnen de effectiviteit van de 
begrotingsplanning aanzienlijk 
belemmeren en derhalve de 
begrotingsdiscipline schaden. 
Onafhankelijke instanties kunnen voor 
onvertekende en realistische macro-
economische prognoses zorgen.

(8)  Vertekende en onrealistische macro-
economische en budgettaire prognoses 
kunnen de effectiviteit van de 
begrotingsplanning aanzienlijk 
belemmeren en derhalve de 
begrotingsdiscipline schaden. 
Onafhankelijke instanties zouden voor 
onvertekende en realistische macro-
economische prognoses kunnen zorgen.

Or. en

Amendement 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Zoals wordt aangetoond door de 
staatsschuldencrisis, en met name door de 
noodzaak om in gemeenschappelijke 
financiële vangnetten te voorzien, worden 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
met grotere onderlinge overloopeffecten 
van het door hen gevoerde 
begrotingsbeleid geconfronteerd. Alle 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
dienen dan ook de Commissie en de 
overige lidstaten die de euro als munt 
hebben te raadplegen voordat zij hun 
goedkeuring hechten aan belangrijke 
plannen tot hervorming van het 

Schrappen
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begrotingsbeleid welke overloopeffecten 
kunnen sorteren, zodat de gelegenheid 
wordt geboden de mogelijke gevolgen 
ervan voor het eurogebied als geheel te 
beoordelen. Zij dienen hun 
begrotingsplannen te beschouwen als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang en deze met het oog op de toetsing 
ervan bij de Commissie in te dienen 
voordat zij bindend worden. De 
Commissie dient in een positie verkeren 
om, indien nodig, een advies over het 
ontwerpbegrotingsplan uit te brengen; de 
lidstaat, en in het bijzonder de 
begrotingsautoriteit, moet dan worden 
verzocht met dit advies rekening te 
houden in het kader van de procedure 
voor de aanneming van de begrotingswet. 
Een dergelijk advies zou ervoor zorgen 
dat de uniale beleidsrichtsnoeren op 
begrotingsgebied op passende wijze in de 
nationale budgettaire voorbereidingen 
worden meegenomen. In dit advies dient 
met name te worden beoordeeld of in de 
begrotingsplannen al dan niet op 
passende wijze gevolg is gegeven aan de 
aanbevelingen op begrotingsgebied die in 
de context van het Europees semester zijn 
gedaan. De Commissie dient klaar te 
staan om dit advies aan het parlement van 
de betrokken lidstaat te presenteren indien 
het daarom verzoekt. De mate waarin met 
dit advies rekening is gehouden, dient in 
aanmerking te worden genomen bij de 
evaluatie die – mits aan de voorwaarden is 
voldaan – leidt tot het besluit om tegen de 
betrokken lidstaat een 
buitensporigtekortprocedure in te leiden, 
waarbij het nalaten om aan de in een 
vroeg stadium door de Commissie 
verstrekte richtsnoeren gevolg te geven, 
als een verzwarende omstandigheid moet 
worden aangemerkt. Ook dient de 
Eurogroep op basis van een algehele 
evaluatie van de plannen door de 
Commissie de begrotingssituatie en -
vooruitzichten voor het eurogebied te 
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bespreken.

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Zoals wordt aangetoond door de 
staatsschuldencrisis, en met name door de 
noodzaak om in gemeenschappelijke 
financiële vangnetten te voorzien, worden 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
met grotere onderlinge overloopeffecten 
van het door hen gevoerde 
begrotingsbeleid geconfronteerd. Alle 
lidstaten die de euro als munt hebben, 
dienen dan ook de Commissie en de 
overige lidstaten die de euro als munt 
hebben te raadplegen voordat zij hun 
goedkeuring hechten aan belangrijke 
plannen tot hervorming van het 
begrotingsbeleid welke overloopeffecten 
kunnen sorteren, zodat de gelegenheid 
wordt geboden de mogelijke gevolgen 
ervan voor het eurogebied als geheel te 
beoordelen. Zij dienen hun 
begrotingsplannen te beschouwen als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang en deze met het oog op de toetsing 
ervan bij de Commissie in te dienen 
voordat zij bindend worden. De Commissie 
dient in een positie verkeren om, indien 
nodig, een advies over het 
ontwerpbegrotingsplan uit te brengen; de 
lidstaat, en in het bijzonder de 
begrotingsautoriteit, moet dan worden 
verzocht met dit advies rekening te houden 
in het kader van de procedure voor de 
aanneming van de begrotingswet. Een 
dergelijk advies zou ervoor zorgen dat de 
uniale beleidsrichtsnoeren op 

(10) Zoals wordt aangetoond door de 
staatsschuldencrisis, en met name door de 
noodzaak om in gemeenschappelijke 
financiële vangnetten te voorzien, worden 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
met grotere onderlinge overloopeffecten 
van het door hen gevoerde begrotings- en 
macro-economische beleid 
geconfronteerd. Alle lidstaten die de euro 
als munt hebben, dienen dan ook de 
Commissie en de overige lidstaten die de 
euro als munt hebben, te raadplegen 
voordat zij hun goedkeuring hechten aan 
belangrijke plannen tot hervorming van het 
begrotingsbeleid welke overloopeffecten 
kunnen sorteren, zodat de gelegenheid 
wordt geboden de mogelijke gevolgen 
ervan ook op sociaal en milieugebied voor 
de eurozone als geheel te beoordelen. Zij 
dienen hun begrotingsplannen te 
beschouwen als een aangelegenheid van 
gemeenschappelijk belang en deze met het 
oog op de toetsing ervan bij de Commissie 
in te dienen voordat zij bindend worden. 
De Commissie dient in een positie 
verkeren om, indien nodig, een advies over 
het ontwerpbegrotingsplan uit te brengen; 
de lidstaat, en in het bijzonder de 
begrotingsautoriteit, moet dan worden 
verzocht met dit advies rekening te houden 
in het kader van de procedure voor de 
aanneming van de begrotingswet. Een 
dergelijk advies zou ervoor zorgen dat de 
uniale beleidsrichtsnoeren die in het 
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begrotingsgebied op passende wijze in de 
nationale budgettaire voorbereidingen 
worden meegenomen. In dit advies dient 
met name te worden beoordeeld of in de 
begrotingsplannen al dan niet op passende 
wijze gevolg is gegeven aan de 
aanbevelingen op begrotingsgebied die in 
de context van het Europees semester zijn 
gedaan. De Commissie dient klaar te staan 
om dit advies aan het parlement van de 
betrokken lidstaat te presenteren indien het 
daarom verzoekt. De mate waarin met dit 
advies rekening is gehouden, dient in 
aanmerking te worden genomen bij de 
evaluatie die – mits aan de voorwaarden is 
voldaan – leidt tot het besluit om tegen de 
betrokken lidstaat een 
buitensporigtekortprocedure in te leiden, 
waarbij het nalaten om aan de in een vroeg 
stadium door de Commissie verstrekte 
richtsnoeren gevolg te geven, als een 
verzwarende omstandigheid moet worden 
aangemerkt. Ook dient de Eurogroep op 
basis van een algehele evaluatie van de 
plannen door de Commissie de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten voor 
het eurogebied te bespreken.

Europees Semester zijn gegeven op 
passende wijze in de nationale budgettaire 
voorbereidingen worden meegenomen. In 
dit advies dient met name te worden 
beoordeeld of in de begrotingsplannen al 
dan niet op passende wijze gevolg is 
gegeven aan de aanbevelingen die in de 
context van het Europees semester zijn 
gedaan. De Commissie dient klaar te staan 
om dit advies aan het parlement van de 
betrokken lidstaat te presenteren indien het 
daarom verzoekt. De mate waarin met dit 
advies rekening is gehouden, dient in 
aanmerking te worden genomen bij de 
evaluatie die – mits aan de voorwaarden is 
voldaan – leidt tot het besluit om tegen de 
betrokken lidstaat een 
buitensporigtekortprocedure in te leiden, 
waarbij het nalaten om aan de in een vroeg 
stadium door de Commissie verstrekte 
richtsnoeren gevolg te geven, als een 
verzwarende omstandigheid moet worden 
aangemerkt. Ook dient de Eurogroep op 
basis van een algehele evaluatie van de 
plannen door de Commissie de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten voor 
het eurogebied te bespreken.

Or. en

Amendement 39
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Zoals wordt aangetoond door de 
staatsschuldencrisis, en met name door de 
noodzaak om in gemeenschappelijke 
financiële vangnetten te voorzien, worden 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
met grotere onderlinge overloopeffecten 
van het door hen gevoerde 
begrotingsbeleid geconfronteerd. Alle 

(10) Zoals wordt aangetoond door de 
staatsschuldencrisis, en met name door de 
noodzaak om in gemeenschappelijke 
financiële vangnetten te voorzien, worden 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
met grotere onderlinge overloopeffecten 
van het door hen gevoerde 
begrotingsbeleid geconfronteerd. Alle 
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lidstaten die de euro als munt hebben, 
dienen dan ook de Commissie en de 
overige lidstaten die de euro als munt 
hebben te raadplegen voordat zij hun 
goedkeuring hechten aan belangrijke 
plannen tot hervorming van het 
begrotingsbeleid welke overloopeffecten 
kunnen sorteren, zodat de gelegenheid 
wordt geboden de mogelijke gevolgen 
ervan voor het eurogebied als geheel te 
beoordelen. Zij dienen hun 
begrotingsplannen te beschouwen als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang en deze met het oog op de toetsing 
ervan bij de Commissie in te dienen 
voordat zij bindend worden. De Commissie 
dient in een positie verkeren om, indien 
nodig, een advies over het 
ontwerpbegrotingsplan uit te brengen; de 
lidstaat, en in het bijzonder de 
begrotingsautoriteit, moet dan worden 
verzocht met dit advies rekening te houden 
in het kader van de procedure voor de 
aanneming van de begrotingswet. Een 
dergelijk advies zou ervoor zorgen dat de 
uniale beleidsrichtsnoeren op 
begrotingsgebied op passende wijze in de 
nationale budgettaire voorbereidingen 
worden meegenomen. In dit advies dient 
met name te worden beoordeeld of in de 
begrotingsplannen al dan niet op passende 
wijze gevolg is gegeven aan de 
aanbevelingen op begrotingsgebied die in 
de context van het Europees semester zijn 
gedaan. De Commissie dient klaar te staan 
om dit advies aan het parlement van de 
betrokken lidstaat te presenteren indien het 
daarom verzoekt. De mate waarin met dit 
advies rekening is gehouden, dient in 
aanmerking te worden genomen bij de 
evaluatie die – mits aan de voorwaarden is 
voldaan – leidt tot het besluit om tegen de 
betrokken lidstaat een 
buitensporigtekortprocedure in te leiden, 
waarbij het nalaten om aan de in een vroeg 
stadium door de Commissie verstrekte 
richtsnoeren gevolg te geven, als een 
verzwarende omstandigheid moet worden 

lidstaten die de euro als munt hebben, 
dienen dan ook de Commissie en de 
overige lidstaten die de euro als munt 
hebben te raadplegen voordat zij hun 
goedkeuring hechten aan belangrijke 
plannen tot hervorming van het 
begrotingsbeleid welke overloopeffecten 
kunnen sorteren, zodat de gelegenheid 
wordt geboden de mogelijke gevolgen 
ervan voor het eurogebied als geheel te 
beoordelen. Zij dienen hun 
begrotingsplannen te beschouwen als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang en deze met het oog op de toetsing 
ervan bij de Commissie in te dienen 
voordat zij bindend worden. De Commissie 
dient in een positie verkeren om, indien 
nodig, een advies over het 
ontwerpbegrotingsplan uit te brengen; de 
lidstaat, en in het bijzonder de 
begrotingsautoriteit, moet dan worden 
verzocht met dit advies rekening te houden 
in het kader van de procedure voor de 
aanneming van de begrotingswet. In dit 
advies dient met name te worden 
beoordeeld of in de begrotingsplannen al 
dan niet op passende wijze gevolg is 
gegeven aan het bereiken van de EU 2020-
doelstellingen ten aanzien van groei en 
werkgelegenheid en op sociaal gebied en 
tevens aan de aanbevelingen die in de 
context van het Europees semester zijn 
gedaan. De Commissie dient klaar te staan 
om dit advies aan het parlement van de 
betrokken lidstaat te presenteren indien het 
daarom verzoekt. De mate waarin met dit 
advies rekening is gehouden, dient in 
aanmerking te worden genomen bij de 
evaluatie die – mits aan de voorwaarden is 
voldaan – leidt tot het besluit om tegen de 
betrokken lidstaat een 
buitensporigtekortprocedure in te leiden, 
waarbij het nalaten om aan de in een vroeg 
stadium door de Commissie verstrekte 
richtsnoeren gevolg te geven, als een 
verzwarende omstandigheid moet worden 
aangemerkt. Ook dient de Eurogroep op 
basis van een algehele evaluatie van de 
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aangemerkt. Ook dient de Eurogroep op 
basis van een algehele evaluatie van de 
plannen door de Commissie de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten voor 
het eurogebied te bespreken.

plannen door de Commissie de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten voor 
het eurogebied te bespreken.

Or. en

Amendement 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten die de euro als munt 
hebben en waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, dienen 
nauwlettender te worden gemonitord om te 
garanderen dat het buitensporige tekort
volledig en tijdig wordt gecorrigeerd. Een 
nauwlettender monitoring moet resulteren 
in een vroegtijdige correctie van eventuele 
afwijkingen van de aanbevelingen van de 
Raad om het buitensporige tekort te 
verhelpen. Een dergelijke monitoring zou 
een aanvulling vormen op het bepaalde in 
Verordening (EG) nr. 1467/97. De 
gradatie van deze nauwlettender 
monitoring dient afhankelijk te worden 
gesteld van de fase van de tegen de lidstaat 
lopende procedure, zoals vastgelegd in 
artikel 126 van het Verdrag.

(11) De lidstaten die de euro als munt 
hebben en waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, dienen 
nauwlettender in het oog te worden 
gehouden. De gradatie van dit
nauwlettender toezicht dient afhankelijk te 
worden gesteld van de fase van de tegen de 
lidstaat lopende procedure, zoals 
vastgelegd in artikel 126 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 41
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten die de euro als munt 
hebben en waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, dienen 
nauwlettender te worden gemonitord om te 
garanderen dat het buitensporige tekort 
volledig en tijdig wordt gecorrigeerd. Een 
nauwlettender monitoring moet resulteren 
in een vroegtijdige correctie van eventuele 
afwijkingen van de aanbevelingen van de 
Raad om het buitensporige tekort te 
verhelpen. Een dergelijke monitoring zou 
een aanvulling vormen op het bepaalde in 
Verordening (EG) nr. 1467/97. De gradatie 
van deze nauwlettender monitoring dient 
afhankelijk te worden gesteld van de fase 
van de tegen de lidstaat lopende procedure, 
zoals vastgelegd in artikel 126 van het 
Verdrag.

(11) De lidstaten die de euro als munt 
hebben en waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, dienen 
nauwlettender te worden gemonitord om te 
garanderen dat het buitensporige tekort 
volledig en tijdig wordt gecorrigeerd. Een 
nauwlettender monitoring moet resulteren 
in een vroegtijdige correctie van eventuele 
afwijkingen van de aanbevelingen van de 
Raad om het buitensporige tekort te 
verhelpen en een duurzame groei te 
bevorderen. Een dergelijke monitoring zou 
een aanvulling vormen op het bepaalde in 
Verordening (EG) nr. 1467/97. De gradatie 
van deze nauwlettender monitoring dient 
afhankelijk te worden gesteld van de fase 
van de tegen de lidstaat lopende procedure, 
zoals vastgelegd in artikel 126 van het 
Verdrag.

Or. en

Amendement 42
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De nauwlettender monitoring van
lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 
het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden 
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 

(12) Een zorgvuldige en strikte toetsing 
van lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 
het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
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lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van de 
Commissie dient deel uit te maken van de 
permanente evaluatie door de Commissie 
of effectieve maatregelen zijn getroffen om 
een buitensporig tekort te corrigeren. Bij 
het uitmaken of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om het buitensporige tekort te 
corrigeren, dient de Raad zijn besluit ook 
te baseren op het feit of de betrokken 
lidstaat al dan niet gevolg heeft gegeven 
aan de aanbeveling van de Commissie.

lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van de 
Commissie dient deel uit te maken van de 
permanente evaluatie door de Commissie 
of effectieve maatregelen zijn getroffen om 
een buitensporig tekort te corrigeren. Bij 
het uitmaken of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om het buitensporige tekort te 
corrigeren, dient de Raad zijn besluit ook 
te baseren op het feit of de betrokken 
lidstaat al dan niet gevolg heeft gegeven 
aan de aanbeveling van de Commissie en 
op de mate waarin dit van invloed is op de 
werkgelegenheidsdoelstellingen. In het 
geval van niet-naleving moet worden 
overwogen of er strenge sancties moeten 
worden opgelegd. Iedere lidstaat moet 
echter zijn budgettaire soevereiniteit 
behouden. Bij alle begrotingsevaluaties in 
het kader van de 
buitensporigtekortprocedure moeten de 
Raad en de Commissie er zorgvuldig op 
toezien dat er socialezekerheidsstelsels 
worden toegepast die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de 
duurzamegroeidoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De nauwlettender monitoring van 
lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 

(12) De strengere toetsing van lidstaten 
waartegen een buitensporigtekortprocedure 
loopt, moet het mogelijk maken vast te 
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het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden 
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van 
de Commissie dient deel uit te maken van 
de permanente evaluatie door de 
Commissie of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om een buitensporig tekort te 
corrigeren. Bij het uitmaken of effectieve 
maatregelen zijn getroffen om het 
buitensporige tekort te corrigeren, dient de 
Raad zijn besluit ook te baseren op het feit 
of de betrokken lidstaat al dan niet gevolg 
heeft gegeven aan de aanbeveling van de 
Commissie.

stellen of aan de inachtneming door een 
lidstaat van de termijn voor de correctie 
van het buitensporige tekort risico's 
verbonden zijn. Ingeval dergelijke risico's 
worden onderkend, dient de Commissie 
een aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen.

Or. en

Amendement 44
Roger Helmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De nauwlettender monitoring van 
lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 
het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 

(12) De nauwlettender monitoring van 
lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 
het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 
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buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden 
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van de 
Commissie dient deel uit te maken van de 
permanente evaluatie door de Commissie 
of effectieve maatregelen zijn getroffen om 
een buitensporig tekort te corrigeren. Bij 
het uitmaken of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om het buitensporige tekort te 
corrigeren, dient de Raad zijn besluit ook 
te baseren op het feit of de betrokken 
lidstaat al dan niet gevolg heeft gegeven 
aan de aanbeveling van de Commissie.

buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden 
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van de 
Commissie dient deel uit te maken van de 
permanente evaluatie door de Commissie 
of effectieve maatregelen zijn getroffen om 
een buitensporig tekort te corrigeren. Bij 
het uitmaken of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om het buitensporige tekort te 
corrigeren, dient de Raad zijn besluit ook 
te baseren op het feit of de betrokken 
lidstaat al dan niet gevolg heeft gegeven 
aan de aanbeveling van de Commissie.
Iedere lidstaat moet echter 
overeenkomstig het 
subsidiartiteitsbeginsel zijn budgettaire 
soevereiniteit behouden.

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
kan de bevoegde commissie van het 

(13) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
kunnen de bevoegde commissies van het 
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Europees Parlement een lidstaat die een 
aanbeveling van de Commissie heeft 
ontvangen, de gelegenheid bieden aan een 
gedachtewisseling deel te nemen,

Europees Parlement een lidstaat die een 
aanbeveling van de Commissie heeft 
ontvangen, de gelegenheid bieden aan een 
gedachtewisseling deel te nemen,

Or. en

Amendement 46
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
kan de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een lidstaat die een 
aanbeveling van de Commissie heeft 
ontvangen, de gelegenheid bieden aan een 
gedachtewisseling deel te nemen,

(13) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
kan de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een lidstaat die een 
aanbeveling van de Commissie heeft 
ontvangen en tevens de sociale partners 
van die lidstaat, de gelegenheid bieden aan 
een gedachtewisseling deel te nemen,

Or. en

Amendement 47
Roger Helmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
kan de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement een lidstaat die een 

(13) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en een goed democratisch 
toezicht, meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
kan de bevoegde commissie van het 
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aanbeveling van de Commissie heeft 
ontvangen, de gelegenheid bieden aan een 
gedachtewisseling deel te nemen,

Europees Parlement een lidstaat die een 
aanbeveling van de Commissie heeft 
ontvangen, de gelegenheid bieden aan een 
gedachtewisseling deel te nemen,

Or. en

Amendement 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het systeem voor het multilaterale 
toezicht op het begrotingsbeleid zoals dat 
is opgezet door Verordening (EG) nr. 
1466/97 aan te vullen met additionele 
monitoringeisen om ervoor te zorgen dat 
uniale beleidsaanbevelingen op 
begrotingsgebied op passende wijze in de 
nationale budgettaire voorbereidingen 
worden meegenomen;

(b) het systeem voor de multilaterale 
toetsing van het begrotingsbeleid zoals dat 
is opgezet door Verordening (EG) nr. 
1466/97 aan te vullen met additionele eisen 
om ervoor te zorgen dat uniale 
beleidsaanbevelingen op begrotingsgebied 
op passende wijze in de nationale 
budgettaire voorbereidingen worden 
meegenomen;

Or. en

Amendement 49
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) strengere bepalingen voor de 
coördinatie van nationale 
begrotingsvoorschriften en economische 
beleidsvormen;

Or. en
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Amendement 50
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij de toepassing van deze 
verordening wordt volledig rekening 
gehouden met de artikelen 153, lid 3, en 
152 VWEU en de besluiten op grond van 
deze verordening worden genomen onder 
eerbiediging van de beginselen 
subsidiariteit en sociale dialoog, alsmede 
van de bevoegdheden van de lidstaten en 
de sociale partners op het gebied van 
loonvorming en pensioenvoorzieningen. 
De toepassing van deze verordening 
strookt met artikel 28 van het Handvest 
van grondrechten van de Europese Unie 
en laat onverlet het recht te 
onderhandelen over collectieve 
overeenkomsten, deze te sluiten of uit te 
voeren, en ook het recht op collectieve 
acties, onder volledige eerbiediging van 
nationale collectieve 
onderhandelingspraktijken of nationale 
wettelijke voorschriften.

Or. en

Amendement 51
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke budgettaire 
voorschriften

Gemeenschappelijke budgettaire 
voorschriften en informatievereisten over 
de uitgifte van nationale 
overheidsschuldbewijzen

Or. en
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Amendement 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 15 april van elk jaar maken
de lidstaten samen met hun 
stabiliteitsprogramma's hun 
begrotingsplannen voor de middellange 
termijn openbaar welke stroken met hun 
op een onafhankelijke macro-economische 
prognose gebaseerd begrotingskader voor 
de middellange termijn.

1. Uiterlijk op 15 april van elk jaar stellen
de lidstaten samen met hun 
stabiliteitsprogramma's hun 
begrotingsplannen voor de middellange 
termijn vast welke stroken met hun op een 
onafhankelijke macro-economische 
prognose gebaseerd begrotingskader voor 
de middellange termijn.

Or. en

Amendement 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ontwerpbegrotingswetten voor de 
overheid worden jaarlijks uiterlijk op 
15 oktober openbaar gemaakt, samen met 
de onafhankelijke macro-economische 
prognoses waarop zij zijn gebaseerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

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

3. De begrotingswetten voor de overheid 
als geheel worden jaarlijks uiterlijk op 
31 december aangenomen en openbaar 
gemaakt.

3. De begrotingswetten voor de overheid 
als geheel worden jaarlijks vóór december 
aangenomen.

Or. en

Amendement 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten beschikken over 
cijfermatige begrotingsregels inzake het 
begrotingssaldo die in het kader van de 
nationale begrotingsprocedure uitvoering 
geven aan hun 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begroting als omschreven in artikel 2 bis 
van Verordening (EG) nr. 1466/97. Deze 
regels hebben betrekking op de overheid 
als geheel en hebben een bindend, en bij 
voorkeur constitutioneel, karakter.

1. De lidstaten beschikken over 
cijfermatige begrotingsregels inzake het 
begrotingssaldo die in het kader van de 
nationale begrotingsprocedure rekening 
houden met hun 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begroting als omschreven in artikel 2 bis 
van Verordening (EG) nr. 1466/97.

Or. en

Amendement 56
Roger Helmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten beschikken over 
cijfermatige begrotingsregels inzake het 
begrotingssaldo die in het kader van de 
nationale begrotingsprocedure uitvoering 

1. De lidstaten beschikken over 
cijfermatige begrotingsregels inzake het 
begrotingssaldo die in het kader van de 
nationale begrotingsprocedure uitvoering 
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geven aan hun 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begroting als omschreven in artikel 2 bis
van Verordening (EG) nr. 1466/97. Deze 
regels hebben betrekking op de overheid 
als geheel en hebben een bindend, en bij 
voorkeur constitutioneel, karakter.

geven aan hun 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begroting als omschreven in artikel 2 bis 
van Verordening (EG) nr. 1466/97. Deze 
nationale constitutionele regels hebben 
betrekking op de overheid als geheel.

Or. en

Amendement 57
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In aanvulling op Verordening 
(EG) nr. 1466/97 zorgen de lidstaten 
ervoor dat de begrotingssituatie van de 
overheid als geheel in evenwicht is of een 
overschot vertoont.

Or. en

Amendement 58
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De begrotingssituatie van de 
overheid als geheel wordt geacht in 
evenwicht te zijn indien het jaarlijkse 
structurele evenwicht van de overheid als 
geheel ligt op het voor het desbetreffende 
land geldende doel op de middellange 
termijn, zoals omschreven in het herziene 
stabiliteits- en groeipact, met een 
ondergrens van een structureel tekort van 
0,5% van het BBP, uitgedrukt in 
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marktprijzen. De lidstaten zorgen voor 
een snelle convergentie in de richting van 
hun respectieve doel op de middellange 
termijn. De lidstaten kunnen uitsluitend 
in uitzonderlijke omstandigheden, zoals 
omschreven in het stabiliteits- en 
groeipact,  tijdelijk afwijken van hun doel 
op de middellange termijn of het 
aanpassingstraject naar dit doel.
Indien de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het BBP tegen 
marktprijzen aanzienlijk onder de 60% 
ligt en indien de risico's in de zin van 
duurzaamheid op lange termijn van de 
overheidsfinanciën gering zijn, mag de 
ondergrens van het in de tweede alinea 
omschreven doel op de middellange 
termijn ten hoogste een structureel tekort 
zijn van niet meer dan 1% van het BBP 
tegen marktprijzen.

Or. en

Amendement 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten hebben een onafhankelijke 
begrotingsraad opgezet voor het 
monitoren van de toepassing van de in lid 
1 bedoelde nationale begrotingsregels.

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Informatievereisten over de uitgifte van 

nationale overheidsschuldbewijzen
Voor een betere coördinatie van de 
planning en optimalisering van de 
financieringsvoorwaarden bij de uitgifte 
van overheidsschuldbewijzen brengen de 
lidstaten de Commissie en de Raad  vooraf 
op de hoogte van hun plannen betreffende 
de uitgifte van overheidsschuldbewijzen.

Or. en

Amendement 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 15 oktober van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie en de 
Eurogroep een ontwerpbegrotingsplan 
voor het komende jaar in.

Schrappen

Or. en

Amendement 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ontwerpbegrotingsplan bevat de 
volgende informatie voor het komende 
jaar:

3. Het ontwerpbegrotingsplan kan de 
volgende informatie voor het komende jaar 
bevatten:
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Or. en

Amendement 63
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) informatie om te beoordelen in 
hoeverre het ontwerpbegrotingsplan 
strookt met de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie, de globale richtsnoeren voor het 
economische en financiële beleid van de 
lidstaten alsmede van de Unie en de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten;

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een gedetailleerde beschrijving van 
voorgenomen uitgaven die rechtstreeks 
verband houden met het bereiken van de 
doelen zoals opgenomen in de strategie 
van de Unie voor groei en 
werkgelegenheid met inbegrip van 
overheidsinvesteringen, met 
gebruikmaking van indicatoren uit het 
Gezamenlijk Evaluatiekader;

Or. en
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Amendement 65
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de gevolgen van het 
ontwerpbegrotingsplan in het licht van de 
EU 2020-doelstellingen voor groei en 
werkgelegenheid en op sociaal gebied;

Or. en

Amendement 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter)  een beoordeling van de sociale 
gevolgen van het ontwerpbegrotingsplan 
evenals een beoordeling van de 
consistentie daarvan met de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie, de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten;

Or. en

Amendement 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de projecties bij ongewijzigd beleid (b) de projecties bij ongewijzigd beleid 
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voor de uitgaven en ontvangsten van de 
overheid en de belangrijkste onderdelen 
daarvan als percentage van het bbp;

voor de uitgaven en ontvangsten van de 
overheid en de belangrijkste onderdelen 
daarvan;

Or. en

Amendement 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de doelstellingen voor de uitgaven en 
ontvangsten van de overheid en de 
belangrijkste onderdelen daarvan als 
percentage van het bbp, rekening 
houdend met de in artikel 5, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1466/97 vastgelegde 
voorwaarden en criteria voor de 
vaststelling van het groeipad van de 
overheidsuitgaven ongerekend 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde;

Schrappen

Or. en

Amendement 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een gedetailleerde beschrijving en goed 
gedocumenteerde kwantificering van de 
in de begroting voor het komende jaar op 
te nemen maatregelen voor het 
overbruggen van de kloof tussen de onder 
c) bedoelde doelstellingen en de 
overeenkomstig punt b) verstrekte 
projecties bij ongewijzigd beleid. De 

(d) een beschrijving van de belangrijkste 
plannen tot hervorming van het 
begrotingsbeleid die overloopeffecten 
kunnen sorteren voor andere lidstaten die 
de euro als munt hebben;
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beschrijving mag minder gedetailleerd 
zijn voor maatregelen waarvan het effect 
op de begroting op minder dan 0,1% van 
het bbp wordt geraamd. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan
belangrijke plannen tot hervorming van het 
begrotingsbeleid die overloopeffecten 
kunnen sorteren voor andere lidstaten die 
de euro als munt hebben;

Or. en

Amendement 70
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de voornaamste aannamen met 
betrekking tot verwachte economische 
ontwikkelingen en belangrijke 
economische variabelen die relevant zijn 
voor de verwezenlijking van de 
begrotingsdoelstellingen. Deze aannamen 
worden op onafhankelijke macro-
economische groeiprognoses gebaseerd;

(e) de voornaamste aannamen met 
betrekking tot verwachte economische en 
sociale ontwikkelingen en belangrijke 
economische en sociale variabelen die 
relevant zijn voor de verwezenlijking van 
de begrotingsdoelstellingen. Deze 
aannamen worden op onafhankelijke 
macro-economische groeiprognoses 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) eventuele additionele indicaties met 
betrekking tot de wijze waarop gevolg zal 
worden gegeven aan de geldende 
aanbevelingen op begrotingsgebied welke 

Schrappen
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overeenkomstig artikel 121 van het 
Verdrag tot de betrokken lidstaat zijn 
gericht.

Or. en

Amendement 72
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de overeenkomstig lid 3, onder a) 
en c), in het ontwerpbegrotingsplan 
vermelde begrotingsdoelstellingen of de 
projecties bij ongewijzigd beleid 
verschillen van die in het recentste 
stabiliteitsprogramma, worden de 
verschillen naar behoren gemotiveerd.

4. Indien het ontwerpbegrotingsplan 
verschilt van de richtsnoeren van het 
recentste stabiliteitsprogramma, worden de 
verschillen naar behoren gemotiveerd.

Or. en

Amendement 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) (a bis) De lidstaten nemen in hun 
stabiliteitsprogramma's en nationale 
hervormingsprogramma's een 
geactualiseerde en gedetailleerde 
beschrijving op van voorgenomen 
uitgaven die rechtstreeks verband houden 
met het bereiken van de doelen zoals 
opgenomen in de strategie van de Unie 
voor groei en werkgelegenheid met 
inbegrip van overheidsinvesteringen, met 
gebruikmaking van indicatoren uit het 
Gezamenlijk Evaluatiekader. In de 
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bovengenoemde gedetailleerde 
beschrijving moet een duidelijke 
verklaring worden gegeven voor 
verschillen tussen de voorgenomen 
uitgaven en de bedragen uit de meest 
recente stabiliteitsprogramma's.

Or. en

Amendement 74
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de Commissie bijzonder ernstige 
gevallen van niet-nakoming van de in het
stabiliteits- en groeipact neergelegde 
verplichtingen ten aanzien van het 
begrotingsbeleid vaststelt, verzoekt zij de 
betrokken lidstaat binnen twee weken na 
de indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan om een herzien 
ontwerpbegrotingsplan. Dit verzoek wordt 
openbaar gemaakt.

Ingeval de Commissie bijzonder ernstige 
gevallen  vaststelt van niet-nakoming van 
de landenspecifieke aanbevelingen die in 
het Europees Semester worden gegeven, 
verzoekt zij de betrokken lidstaat binnen 
twee weken na de indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan om een herzien 
ontwerpbegrotingsplan. Dit verzoek wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 75
Roger Helmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de Commissie bijzonder ernstige 
gevallen van niet-nakoming van de in het 
stabiliteits- en groeipact neergelegde 
verplichtingen ten aanzien van het 
begrotingsbeleid vaststelt, verzoekt zij de 
betrokken lidstaat binnen twee weken na 

Ingeval de Commissie bijzonder ernstige 
gevallen van niet-nakoming van de in het 
stabiliteits- en groeipact neergelegde 
verplichtingen ten aanzien van het 
begrotingsbeleid vaststelt, verzoekt zij de 
betrokken lidstaat binnen twee weken na 
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de indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan om een herzien 
ontwerpbegrotingsplan. Dit verzoek wordt 
openbaar gemaakt.

de indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan om een herzien 
ontwerpbegrotingsplan. De Commissie 
maakt haar verzoek en het antwoord van 
de betrokken lidstaat daarop openbaar.

Or. en

Amendement 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van de indiening van een herzien 
ontwerpbegrotingsplan zijn de leden 2, 3 
en 4 van toepassing.

In geval van de indiening van een herzien 
ontwerpbegrotingsplan zijn de leden 2 t/m 
4 bis van toepassing.

Or. en

Amendement 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien nodig brengt de Commissie 
uiterlijk op 30 november een advies uit 
over het ontwerpbegrotingsplan.

1. De Commissie brengt uiterlijk op 1
november een advies uit over het 
ontwerpbegrotingsplan wanneer een 
lidstaat een begroting voorlegt die niet 
voldoet aan de verplichtingen van het 
stabiliteits- en groeipact en waaruit geen 
vooruitgang blijkt in de richting van de 
doelstellingen zoals omschreven in de 
strategie van de Unie voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 78
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien nodig brengt de Commissie 
uiterlijk op 30 november een advies uit 
over het ontwerpbegrotingsplan.

1. Indien nodig brengt de Commissie 
uiterlijk op 30 november een advies uit 
over het ontwerpbegrotingsplan. De 
Commissie schenkt in dit verband terdege 
aandacht aan de wijze waarop de 
betrokken lidstaat uitvoering geeft aan de 
Europa 2020-strategie voor groei en 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het advies van de Commissie wordt 
openbaar gemaakt en wordt op verzoek van 
het parlement van de betrokken lidstaat 
door de Commissie aan het betrokken
parlement gepresenteerd.

2. Het advies van de Commissie wordt 
openbaar gemaakt en wordt op verzoek van 
het parlement van de betrokken lidstaat of 
het Europees Parlement door de 
Commissie aan het betrokken parlement 
gepresenteerd.

Or. en

Amendement 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie voert een algehele 
evaluatie van de begrotingssituatie en -
vooruitzichten van het eurogebied als 
geheel uit. De evaluatie wordt openbaar 
gemaakt.

3. De Commissie kan een algehele 
evaluatie van de begrotingssituatie en -
vooruitzichten van het eurogebied als 
geheel uitvoeren. De evaluatie wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 81
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie voert een algehele 
evaluatie van de begrotingssituatie en -
vooruitzichten van het eurogebied als 
geheel uit. De evaluatie wordt openbaar 
gemaakt.

3. De Commissie voert een algehele 
evaluatie van de begrotingssituatie en -
vooruitzichten van het eurogebied als 
geheel uit. De evaluatie wordt openbaar 
gemaakt evenals informatie over de 
effecten van genomen maatregelen om de 
EU 2020-doelen op het gebied van groei, 
werkgelegenheid en op sociaal gebied te 
bereiken.

Or. en

Amendement 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 
door de Commissie uitgevoerde algehele 
evaluatie bespreekt de Eurogroep de 
adviezen van de Commissie over de 
nationale begrotingsplannen en de 

4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 
door de Commissie uitgevoerde algehele 
evaluatie kan de Eurogroep de adviezen 
van de Commissie over de nationale 
begrotingsplannen en de begrotingssituatie 
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begrotingssituatie en -vooruitzichten in het 
eurogebied als geheel. De evaluatie wordt 
openbaar gemaakt.

en -vooruitzichten in de eurozone als 
geheel bespreken. De evaluatie wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 
door de Commissie uitgevoerde algehele 
evaluatie bespreekt de Eurogroep de 
adviezen van de Commissie over de 
nationale begrotingsplannen en de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten in het 
eurogebied als geheel. De evaluatie wordt 
openbaar gemaakt.

4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 
door de Commissie uitgevoerde algehele 
evaluatie bespreken de Eurogroep en de 
betrokken commissies van het Europees 
Parlement de adviezen van de Commissie 
over de nationale begrotingsplannen en de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten in de 
eurozone als geheel. De evaluatie wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Raad overeenkomstig 
artikel 126, lid 6, van het Verdrag besluit 
dat er in een lidstaat een buitensporig 
tekort bestaat, worden de leden 2 tot en 
met 5 van dit artikel op de betrokken 
lidstaat toegepast tot de stopzetting van de 
tegen hem lopende 
buitensporigtekortprocedure.

Schrappen

Or. en
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Amendement 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 
daardoor daartoe wordt aangewezen, over 
de overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting van 
discretionaire maatregelen aan zowel de 
ontvangsten- als de uitgavenzijde en de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, alsook over de genomen 
maatregelen en over de aard van de 
voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie, het Europees 
Parlement, het Economisch en Financieel 
Comité, of een subcomité dat daartoe 
wordt aangewezen, over de overheid en de 
subsectoren ervan, de begrotingsuitvoering 
in de loop van het jaar, de gevolgen voor 
de begroting van discretionaire 
maatregelen aan zowel de ontvangsten- als 
de uitgavenzijde en de doelstellingen voor 
de overheidsuitgaven en -ontvangsten, 
alsook over de genomen maatregelen en 
over de aard van de voorgenomen 
maatregelen om de doelstellingen te 
bereiken. Het verslag gaat vergezeld van 
een beoordeling van de sociale effecten..
Het verslag wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 86
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 
daardoor daartoe wordt aangewezen, over 
de overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting van 
discretionaire maatregelen aan zowel de 

De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 
daartoe wordt aangewezen, over de 
overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting van 
discretionaire maatregelen aan zowel de 
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ontvangsten- als de uitgavenzijde en de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, alsook over de genomen 
maatregelen en over de aard van de 
voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

ontvangsten- als de uitgavenzijde en de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, alsook over de genomen 
maatregelen en hun effecten bij het 
nastreven van de EU 2020-doelstellingen  
voor groei en werkgelegenheid en op 
sociaal gebied, en ook over de aard van de 
voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 87
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 
daardoor daartoe wordt aangewezen, over 
de overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting van 
discretionaire maatregelen aan zowel de 
ontvangsten- als de uitgavenzijde en de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, alsook over de genomen 
maatregelen en over de aard van de 
voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 
daardoor daartoe wordt aangewezen, over 
de overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting en op 
sociaal gebied van discretionaire 
maatregelen aan zowel de ontvangsten- als 
de uitgavenzijde en de doelstellingen voor 
de overheidsuitgaven en -ontvangsten, 
alsook over de genomen maatregelen en 
over de aard van de voorgenomen 
maatregelen om de doelstellingen te 
bereiken. Het verslag wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de uitvoering van en rapportage over 
een alomvattende onafhankelijke audit 
van de overheidsrekeningen in 
coördinatie met nationale hoge controle-
instanties met de bedoeling de 
betrouwbaarheid, volledigheid en 
juistheid van deze overheidsrekeningen te 
beoordelen voor de toepassing van de 
buitensporigtekortprocedure. In dat 
verband toetst de Commissie (Eurostat) de 
kwaliteit van de door de betrokken lidstaat 
gerapporteerde gegevens overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 679/20103;

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ingeval er een risico bestaat dat de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort niet in acht wordt 
genomen, richt de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat om 
binnen een tijdsbestek dat strookt met de in 
lid 1 bedoelde termijn voor de correctie 
van zijn buitensporige tekort verdere 
maatregelen te nemen. De aanbeveling van 
de Commissie wordt openbaar gemaakt en 
wordt op verzoek van het parlement van de 
betrokken lidstaat door de Commissie aan 
het betrokken parlement gepresenteerd.

2. Ingeval er een risico bestaat dat de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort niet in acht wordt 
genomen, richt de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat om 
binnen een tijdsbestek dat strookt met de in 
lid 1 bedoelde termijn voor de correctie 
van zijn buitensporige tekort verdere 
maatregelen te nemen. De aanbeveling van 
de Commissie wordt openbaar gemaakt en 
wordt op verzoek van het parlement van de 
betrokken lidstaat door de Commissie aan 
het betrokken parlement  of aan het 
Europees Parlement gepresenteerd.

Or. en
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Amendement 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen het tijdsbestek dat krachtens de 
in lid 2 bedoelde aanbeveling van de 
Commissie is vastgesteld, brengt de 
betrokken lidstaat gelijktijdig met de in 
artikel 7, lid 3, bedoelde verslagen aan de 
Commissie verslag uit over de maatregelen 
die in reactie op deze aanbeveling zijn 
genomen. Het verslag bevat het volgende: 
de gevolgen voor de begroting van alle 
genomen discretionaire maatregelen, de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, informatie over de 
genomen maatregelen en over de aard van 
de voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken, alsook 
informatie over de andere maatregelen die 
in reactie op de aanbeveling van de 
Commissie worden genomen. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

3. Binnen het tijdsbestek dat krachtens de 
in lid 2 bedoelde aanbeveling van de 
Commissie is vastgesteld, brengt de 
betrokken lidstaat gelijktijdig met de in 
artikel 7, lid 3, bedoelde verslagen aan de 
Commissie verslag uit over de maatregelen 
die in reactie op deze aanbeveling zijn 
genomen. Het verslag bevat het volgende: 
de gevolgen voor de begroting en op 
sociaal gebied van alle genomen 
discretionaire maatregelen, de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, informatie over de 
genomen maatregelen en over de aard van 
de voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken, alsook 
informatie over de andere maatregelen die 
in reactie op de aanbeveling van de 
Commissie worden genomen en tenslotte 
informatie over de effecten die genomen 
maatregelen hebben gehad op
vooruitgang in de richting van de 
doelstellingen zoals omschreven in de 
strategie van de Unie voor groei en 
werkgelegenheid. Het verslag wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 91
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Samenhang met de doelstellingen van de 

Unie op de terreinen groei en 
werkgelegenheid

Deze Verordening ontslaat een lidstaat 
niet van de plicht vooruitgang te boeken 
in de  richting van de doelstellingen zoals 
omschreven in de EU 2020-strategie voor 
groei en werkgelegenheid, en staat hem 
evenmin schending of veronachtzaming 
toe van zijn algemene plicht een hoog 
werkgelegenheidsniveau te bevorderen, 
een adequate sociale bescherming te 
bieden en sociale uitsluiting te bestrijden 
in overeenstemming met artikel 9 VWEU.

Or. en

Amendement 92
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de gevolgen van deze Verordening 
voor het bereiken van de doelen van de 
EU 2020-strategie op de punten groei en 
werkgelegenheid, alsmede die op sociaal 
gebied.

Or. en

Amendement 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bijdrage van deze Verordening 
aan het bereiken van de doelen van de 
strategie van de Unie voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 94
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Uiterlijk 31 december 2012 legt de 
Commissie voorstellen voor een Europees 
aflossingsfonds voor.

Or. en

Amendement 95
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Economische dialoog

1. Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie, te versterken en een grotere 
mate van transparantie en 
toerekenbaarheid te garanderen, kan de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement de voorzitter van de Raad, de 
Commissie en in voorkomend geval de 
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voorzitter van de Europese Raad of de 
voorzitter van de eurogroep uitnodigen 
om in de commissie te verschijnen ten 
einde de adviezen en aanbevelingen die 
krachtens deze Verordening zijn 
vastgesteld te bespreken.
2. De bevoegde commissie van het 
Europees Parlement kan een lidstaat die 
het onderwerp is van een advies of 
aanbeveling krachtens deze Verordening 
de gelegenheid bieden om deel te nemen 
aan een gedachtewisseling.
3. Vertegenwoordigers van de Commissie 
kunnen worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan een gedachtewisseling door de 
parlementen van een lidstaat die het 
onderwerp is van een advies of 
aanbeveling krachtens deze Verordening. 
4. De Raad en de Commissie informeren 
het Europees Parlement geregeld over de 
uitvoering van deze Verordening.

Or. en

Amendement 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de lidstaten waartegen bij de 
inwerkingtreding van deze verordening 
reeds een buitensporigtekortprocedure 
loopt.

Schrappen

Or. en
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