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Amendement 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening 
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

De gevolgen van de zogenaamde begrotingsconsolideringsmaatregelen zijn duidelijk. Het 
motto zou moeten zijn: annuleer het pact voor economische governance, annuleer het 
EuroPluspact en het begrotingspact, annuleer het stabiliteitspact en vervang het door een 
echt pact voor werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en bevorder werkgelegenheid en 
sociaal-economische groei door middel van meer steun van de Structuur- en Cohesiefondsen, 
en creëer een solidariteitsfonds voor steun voor landen die problemen ondervinden op het 
niveau van productie, essentiële openbare diensten, en het schppen van banen met rechten.

Amendement 27
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De ongekende mondiale crisis die de 
wereld de afgelopen drie jaar in haar greep 
heeft gehouden, heeft de economische 
groei en de financiële stabiliteit ernstig 
geschaad en een sterke verslechtering van 
het overheidstekort en de schuldpositie van 
de lidstaten tot gevolg gehad, waardoor een 
aantal onder hen een beroep heeft gedaan 
op financiële bijstand buiten het 
Uniekader.

(1) De ongekende mondiale crisis en de 
vertraging van de economische activiteit
die de wereld de afgelopen drie jaar in hun
greep hebben gehouden, hebben de 
economische groei en de financiële 
stabiliteit ernstig geschaad en een sterke 
verslechtering van de financiële, 
economische en sociale omstandigheden,
het overheidstekort en de schuldpositie van 
de lidstaten tot gevolg gehad, waardoor een 
aantal onder hen een beroep heeft gedaan 
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op financiële bijstand buiten het 
Uniekader.

Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De ongekende mondiale crisis die de 
wereld de afgelopen drie jaar in haar greep 
heeft gehouden, heeft de economische 
groei en de financiële stabiliteit ernstig 
geschaad en een sterke verslechtering van 
het overheidstekort en de schuldpositie van 
de lidstaten tot gevolg gehad, waardoor een 
aantal onder hen een beroep heeft gedaan 
op financiële bijstand buiten het 
Uniekader.

(1) De ongekende mondiale crisis die de 
wereld de afgelopen drie jaar in haar greep 
heeft gehouden, heeft de economische 
groei en de financiële stabiliteit ernstig 
geschaad en een sterke verslechtering van 
de financiële, economische en sociale 
omstandigheden, het overheidstekort en de 
schuldpositie van de lidstaten tot gevolg 
gehad, waardoor een aantal onder hen een 
beroep heeft gedaan op financiële bijstand 
buiten het Uniekader.

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De economische crisis heeft 
duidelijk gemaakt dat de EU een 
alternatieve economische agenda moet 
volgen die niet uitsluitend inzet op 
bezuinigingen, maar ook aandacht 
besteedt aan ontwikkeling, kwalitatief 
hoogwaardige volledige werkgelegenheid, 
duurzame groei en fiscale 
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verantwoordelijkheid, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De enorme verslechtering van de 
economische en begrotingssituatie van de 
lidstaten heeft rampzalige gevolgen 
gehad, zoals een grote toename van het 
werkloosheidspercentage in de Unie, 
waarbij met name jongeren onder de 25 
jaar zwaar door de crisis zijn getroffen. 
De werkloosheid onder deze groep 
bedraagt 20% en bereikt in veel lidstaten 
zelfs 40%. Het gevolg is dat de 
belastingbasis is geërodeerd, dat de 
sociaal-economische kosten enorm zijn 
gestegen ten gevolg van de grote toename 
van armoede en sociale uitsluiting, en dat 
het verlies aan groeimogelijkheden de 
deur naar economisch en 
begrotingsherstel in het slot dreigt te 
gooien.

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bepaalt dat "de Unie bij de bepaling 
en de uitvoering van haar beleid en 
optreden rekening houdt 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 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Alle beleidsmaatregelen van de 
Europese Unie moeten in 
overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten, dat burgers zowel 
individuele, als collectieve rechten 
toekent. Daarnaast moeten de EU en haar 
lidstaten de voornaamste beginselen van 
de belangrijkste verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
respecteren, waarin de grondrechten van 
alle werkenden worden beschermd.

Or. en

Amendement 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volledige consistentie tussen het in 
het Verdrag vastgelegde multilaterale 
toezichtkader van de Unie en de eventueel 
aan de bovenbedoelde financiële bijstand 
verbonden beleidsvoorwaarden dient door 
Uniewetgeving te worden gewaarborgd. De 
economische en financiële integratie van 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
vereist een versterkt toezicht om te 
voorkomen dat een lidstaat die 
moeilijkheden ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit ondervindt, de rest van 
het eurogebied besmet.

(2) De volledige consistentie tussen het in 
het Verdrag vastgelegde multilaterale 
toezichtkader van de Unie en de eventueel 
aan de bovenbedoelde financiële bijstand 
verbonden beleidsvoorwaarden, in 
combinatie met prikkels om de groei, de 
werkgelegenheid en de sociale 
vooruitgang te stimuleren, dient door 
Uniewetgeving te worden gewaarborgd. De 
economische en financiële integratie van 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
vereist een versterkt toezicht om te 
voorkomen dat een lidstaat die 
moeilijkheden ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit ondervindt, de rest van 
het eurogebied besmet.

Or. en

Amendement 34
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volledige consistentie tussen het in 
het Verdrag vastgelegde multilaterale 
toezichtkader van de Unie en de eventueel 
aan de bovenbedoelde financiële bijstand 
verbonden beleidsvoorwaarden dient door 
Uniewetgeving te worden gewaarborgd. De 
economische en financiële integratie van 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
vereist een versterkt toezicht om te 
voorkomen dat een lidstaat die 
moeilijkheden ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit ondervindt, de rest van 
het eurogebied besmet.

(2) De volledige consistentie tussen het in 
het Verdrag vastgelegde multilaterale 
toezichtkader van de Unie en de eventueel 
aan de bovenbedoelde financiële bijstand 
verbonden beleidsvoorwaarden, in 
combinatie met prikkels om de groei, de 
werkgelegenheid en de sociale 
vooruitgang te stimuleren, dient door 
Uniewetgeving te worden gewaarborgd. De 
economische en financiële integratie van 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
vereist een versterkt toezicht om te 
voorkomen dat een lidstaat die 
moeilijkheden ten aanzien van zijn 
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financiële stabiliteit ondervindt, de rest van 
het eurogebied besmet.

Or. en

Amendement 35
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De notie sociale governance moet 
worden toegevoegd aan economische 
governance, waaronder aan de 
maatregelen voor versterkt toezicht op het 
economisch beleid, alsmede passende en 
convergerende sociale maatregelen, 
teneinde werkgelegenheid te beschermen.

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De intensiteit van het economische en 
budgettaire toezicht moet in verhouding 
staan tot de ernst van de ondervonden 
financiële moeilijkheden en moet naar 
behoren zijn afgestemd op de aard van de 
ontvangen financiële bijstand, die kan 
variëren van louter anticiperende steun op 
basis van vooraf vastgestelde voorwaarden 
tot een volwaardig macro-economisch 
aanpassingsprogramma waaraan strikte 
beleidsvoorwaarden zijn verbonden.

(3) De intensiteit van het economische en 
budgettaire toezicht moet in verhouding 
staan tot de ernst van de ondervonden 
financiële moeilijkheden en moet naar 
behoren zijn afgestemd op de aard van de 
ontvangen financiële bijstand, die kan 
variëren van louter anticiperende steun op 
basis van vooraf vastgestelde voorwaarden 
tot een volwaardig macro-economisch 
aanpassingsprogramma waaraan strikte 
beleidsvoorwaarden zijn verbonden. In de 
macro-economische 
aanpassingsprogramma's dient, indien 
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mogelijk, rekening te worden houden met 
het nationale hervormingsprogramma van 
de betrokken lidstaat in het kader van de 
Europa 2020-strategie voor groei en 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer een lidstaat die de euro als 
munt heeft, een ernstige financiële 
verstoring ondervindt of dreigt te 
ondervinden, moet hij onder verscherpt 
toezicht worden gesteld opdat de toestand 
in de betrokken lidstaat snel wederom 
wordt genormaliseerd en de overige 
lidstaten van het eurogebied tegen 
mogelijke negatieve overloopeffecten 
worden beschermd. Dit verscherpte 
toezicht dient onder meer ruimere toegang 
te behelzen tot de informatie die nodig is 
voor een nauwlettende bewaking van de 
economische, budgettaire en financiële 
situatie, alsook regelmatige rapportage aan 
het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) of aan een subcomité dat daardoor 
daartoe kan worden aangewezen. Voor 
lidstaten die om anticiperende bijstand van 
de Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit (EFSF), het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM), het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere internationale financiële 
instelling verzoeken, dienen dezelfde 
toezichtregelingen te gelden.

(4) Wanneer een lidstaat die de euro als 
munt heeft, een ernstige financiële 
verstoring ondervindt of dreigt te 
ondervinden, moet hij onder verscherpt 
toezicht worden gesteld opdat a) de 
toestand in de betrokken lidstaat snel 
wederom wordt genormaliseerd en de 
overige lidstaten van het eurogebied tegen 
mogelijke negatieve overloopeffecten 
worden beschermd; b) wordt voorkomen 
dat de gevolgen van de financiële 
problemen resulteren in kortingen op de 
sociale voorzieningen en in de 
onhoudbaarheid van de pensioenstelsels; 
c) sociale uitsluiting, armoede en 
gebrekkige toegang tot onderwijs, met 
name voor de meest kwetsbare groepen, 
worden bestreden. Dit verscherpte toezicht 
dient onder meer ruimere toegang te 
behelzen tot de informatie die nodig is voor 
een nauwlettende bewaking van de 
economische, budgettaire en financiële 
situatie, alsook regelmatige rapportage aan 
het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) of aan een subcomité dat daardoor 
daartoe kan worden aangewezen. Voor 
lidstaten die om anticiperende bijstand van 
de Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit (EFSF), het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM), het 
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Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere internationale financiële 
instelling verzoeken, dienen dezelfde 
toezichtregelingen te gelden.

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer een lidstaat die de euro als 
munt heeft, een ernstige financiële 
verstoring ondervindt of dreigt te 
ondervinden, moet hij onder verscherpt 
toezicht worden gesteld opdat de toestand 
in de betrokken lidstaat snel wederom 
wordt genormaliseerd en de overige 
lidstaten van het eurogebied tegen 
mogelijke negatieve overloopeffecten 
worden beschermd. Dit verscherpte 
toezicht dient onder meer ruimere toegang 
te behelzen tot de informatie die nodig is 
voor een nauwlettende bewaking van de 
economische, budgettaire en financiële 
situatie, alsook regelmatige rapportage aan 
het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) of aan een subcomité dat daardoor
daartoe kan worden aangewezen. Voor 
lidstaten die om anticiperende bijstand van 
de Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit (EFSF), het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM), het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere internationale financiële 
instelling verzoeken, dienen dezelfde 
toezichtregelingen te gelden.

(4) Wanneer een lidstaat die de euro als 
munt heeft, een ernstige financiële 
verstoring ondervindt of dreigt te 
ondervinden, moet hij onder verscherpt 
toezicht worden gesteld opdat de toestand 
in de betrokken lidstaat snel wederom 
wordt genormaliseerd en de overige 
lidstaten van het eurogebied tegen 
mogelijke negatieve overloopeffecten 
worden beschermd. Dit verscherpte 
toezicht dient onder meer ruimere toegang 
te behelzen tot de informatie die nodig is 
voor een nauwlettende bewaking van de 
sociale, werkgelegenheids-, budgettaire en 
financiële situatie, alsook de voorlegging 
op gezette tijden van rapporten aan het 
Europees Parlement, het Economisch en 
Financieel Comité (EFC), de Commissie 
werkgelegenheid (EMCO) en het Comité 
voor sociale bescherming (SPC) of aan 
een subcomité dat daartoe door de 
genoemde gremia kan worden 
aangewezen. Voor lidstaten die om 
anticiperende bijstand van de Europese 
Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), 
het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM), het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) of een andere internationale 
financiële instelling verzoeken, dienen 
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dezelfde toezichtregelingen te gelden.

Or. en

Amendement 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor lidstaten met een macro-
economisch aanpassingsprogramma dient 
het toezicht op de economische en
budgettaire situatie fors te worden 
versterkt. Wegens het veelomvattende 
karakter van een dergelijk programma
dienen de overige economische en 
budgettaire toezichtprocessen tijdens de 
duur van het macro-economische 
aanpassingsprogramma te worden 
opgeschort om overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden.

(5) Voor lidstaten met een macro-
economisch aanpassingsprogramma dient 
het toezicht op de economische, 
budgettaire, werkgelegenheids- en sociale 
situatie fors te worden versterkt. Het 
aanpassingsprogramma omvat 
maatregelen met als integrerende 
doelstelling het herstellen van de 
financiële stabiliteit en het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de strategie voor 
groei en werkgelegenheid. De lidstaten 
brengen verslag uit over de vooruitgang 
die ten aanzien van beide aspecten wordt 
geboekt. Wegens het veelomvattende 
karakter van het macro-economisch 
aanpassingsprogramma dienen de overige 
economische en budgettaire 
toezichtprocessen tijdens de duur van het 
macro-economische 
aanpassingsprogramma te worden 
opgeschort om overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden.

Or. en

Amendement 40
Kinga Göncz

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

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet 
aan zijn aanpassingsprogramma houdt, 
zou ook leiden tot een schorsing van de 
betalingen en vastleggingen van 
Uniefondsen als bedoeld in artikel 21, lid 
6, van Verordening (EU) nr. XXX 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet 
aan zijn aanpassingsprogramma houdt, 
zou ook leiden tot een schorsing van de 
betalingen en vastleggingen van 
Uniefondsen als bedoeld in artikel 21, lid 
6, van Verordening (EU) nr. XXX 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 

Schrappen
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Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

Or. en

Amendement 42
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet 
aan zijn aanpassingsprogramma houdt, 
zou ook leiden tot een schorsing van de 
betalingen en vastleggingen van 
Uniefondsen als bedoeld in artikel 21, lid 
6, van Verordening (EU) nr. XXX 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

(7) Lidstaten die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit 
en/of die financiële bijstand ontvangen of 
kunnen ontvangen, zijn afhankelijk van 
Europese solidariteit. De Europese 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
kunnen een essentiële bijdrage leveren om 
ervoor te zorgen dat er, zelfs bij financiële 
problemen, investeringen worden gedaan 
om de groei-, werkgelegenheids- en 
sociale doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te verwezenlijken. Een 
ontwerpaanpassingsprogramma zou dus 
vergezeld kunnen gaan van een verzoek 
van de betrokken lidstaat om in 
aanmerking te komen voor een tijdelijke 
verhoging van de betaling of voor betaling 
van het eindsaldo van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 43
Sergio Gutiérrez Prieto
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet aan 
zijn aanpassingsprogramma houdt, zou ook 
leiden tot een schorsing van de betalingen 
en vastleggingen van Uniefondsen als 
bedoeld in artikel 21, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. XXX houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

(7) Een besluit dat een lidstaat zich op 
flagrante wijze en herhaaldelijk niet aan 
zijn aanpassingsprogramma houdt, kan ook 
leiden tot een schorsing van de betalingen 
en vastleggingen van Uniefondsen als 
bedoeld in artikel 21, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. XXX houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen en algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006. Die 
lidstaten met ernstige economische, 
begrotings- en sociale problemen 
daarentegen die zich daadwerkelijk 
inspanningen getroosten voor herstel van 
de economie en het scheppen van nieuwe 
banen moeten aanspraak kunnen maken 
op meer Europese solidariteit in de vorm 
van meer Europese middelen. Dit zal hen 
in staat stellen begrotingsstabiliteit te 
realiseren, en zal bijdragen tot meer 
economische groei, bevordering van 
nieuwe banen en het handhaven van een 
adequaat niveau van sociale 
bescherming;

Or. en

Amendement 44
Tamás Deutsch
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet aan 
zijn aanpassingsprogramma houdt, zou ook 
leiden tot een schorsing van de betalingen 
en vastleggingen van Uniefondsen als 
bedoeld in artikel 21, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. XXX houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet aan 
zijn aanpassingsprogramma houdt, kan ook 
leiden tot vastleggingen van Uniefondsen 
als bedoeld in artikel 21, lid 6, van 
Verordening (EU) nr. XXX houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij de uitvoering van de 
verordening wordt artikel 152 van het 
VWEU ten volle geëerbiedigd, en de 
aanbevelingen die in het kader van deze 
verordening worden geformuleerd, 
eerbiedigen de nationale praktijken en 
instellingen voor loonvorming. Tevens 
wordt rekening gehouden met artikel 28 
van het Handvest van de grondrechten, en 
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wordt bijgevolg geen afbreuk gedaan aan 
het recht om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, en om vakbondsacties te voeren 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken.

Or. en

Amendement 46
Frédéric Daerden

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De rechtsgrond van dit voorstel 
voor een verordening zijn de artikelen 
153, lid 3, en 152 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. In de besluiten die overeenkomstig 
onderhavige verordening worden 
genomen worden het 
subsidiariteitsbeginsel, de sociale dialoog 
en de bevoegdheden van de lidstaten en de 
sociale partners geëerbiedigd met 
betrekking tot de vaststelling van de lonen 
en pensioenuitkeringen. De toepassing 
van deze verordening is in 
overeenstemming met artikel 28 van het 
Handvest van de grondrechten, en doet 
geen afbreuk aan het recht om over 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
onderhandelen en deze te sluiten en 
naleving ervan af te dwingen, en om 
vakbondsacties te voeren overeenkomstig 
de nationale praktijken en wetgeving.

Or. en

Amendement 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan besluiten een lidstaat 
die ernstige moeilijkheden ten aanzien van 
zijn financiële stabiliteit ondervindt, onder 
verscherpt toezicht te stellen. De betrokken 
lidstaat wordt vooraf de mogelijkheid 
geboden zijn standpunten kenbaar te 
maken. De Commissie besluit om de zes 
maanden of het verscherpte toezicht wordt 
verlengd.

1. De Commissie kan besluiten een lidstaat 
die ernstige moeilijkheden ten aanzien van 
zijn financiële stabiliteit ondervindt, onder 
verscherpt toezicht te stellen. De betrokken 
lidstaat en de sociale partners worden
vooraf de mogelijkheid geboden hun
standpunten kenbaar te maken. De 
Commissie besluit om de zes maanden of 
het verscherpte toezicht wordt verlengd.

Or. en

Amendement 48
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Commissie maakt haar 
besluiten openbaar overeenkomstig het 
bepaalde in de leden 1 en 2.

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) inzicht te geven in alle actuele 
informatie die nodig is voor goed toezicht 
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op de vooruitgang in de richting van de 
verwezenlijking van de EU-strategie voor 
groei en werkgelegenheid op basis van de 
indicatoren zoals ontwikkeld in het 
gezamenlijk evaluatiekader;

Or. en

Amendement 50
Philippe Boulland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het Europees Parlement te 
informeren over de armoede-ontwikkeling 
in elke lidstaat.

Or. en

Amendement 51
Frédéric Daerden

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het Europees Parlement, de 
Commissie en de nationale parlementen 
informatie te verschaffen over publieke 
investeringen in maatregelen gericht op 
het verwezenlijken van de groei-, 
werkgelegenheids- en sociale 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Or. en
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Amendement 52
Antigoni Papadopoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaat onder toezicht ziet erop 
toe dat bij de implementatie van de in de 
leden 1, 2 en 3 genoemde maatregelen de 
sociale rechten worden gerespecteerd, en 
streeft naar versterking van de sociale en 
genderdimensie van de interne markt.

Or. en

Amendement 53
Antigoni Papadopoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Bij de implementatie van het 
aanpassingsprogramma respecteert de 
lidstaat onder toezicht de 
arbeidswetgeving en -praktijken, de 
rechten van collectieve 
vertegenwoordiging en onderhandelingen, 
en het recht van collectieve actie, 
waaronder het stakingsrecht.

Or. en

Amendement 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In samenwerking met de ECB legt de 
Commissie regelmatig controlebezoeken in 
de lidstaat onder toezicht af om te 
verifiëren welke vorderingen zijn gemaakt 
bij de tenuitvoerlegging van de in de leden 
1, 2, en 3 vermelde maatregelen. Elk 
kwartaal deelt zij haar bevindingen mee 
aan het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) – of aan een subcomité dat daardoor
daartoe kan worden aangewezen – en gaat 
zij met name na of verdere maatregelen 
zijn vereist. Deze controlebezoeken 
vervangen de in artikel 10 bis, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1467/97 bedoelde 
controles ter plaatse.

4. In samenwerking met de ECB en de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
legt de Commissie regelmatig 
controlebezoeken in de lidstaat onder 
toezicht af om te verifiëren welke 
vorderingen zijn gemaakt bij de 
tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2, 
en 3 vermelde maatregelen. Elk kwartaal 
deelt zij haar bevindingen mee aan het 
Economisch en Financieel Comité (EFC), 
het comité voor de werkgelegenheid 
(EMCO) en het comité voor sociale 
bescherming (SPC) – of aan een 
subcomité dat door hen daartoe kan 
worden aangewezen – en gaat zij met name 
na of verdere maatregelen zijn vereist. 
Deze controlebezoeken vervangen de in 
artikel 10 bis, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1467/97 bedoelde 
controles ter plaatse.

Or. en

Amendement 55
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële situatie van de betrokken 
lidstaat aanzienlijke negatieve gevolgen 
heeft voor de financiële stabiliteit van het 
eurogebied, kan de Raad op voorstel van 
de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen de betrokken 
lidstaat aanbevelen financiële bijstand te 
vragen en een macro-economisch 
aanpassingsprogramma op te stellen. De 

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële situatie van de betrokken 
lidstaat aanzienlijke negatieve gevolgen 
heeft voor de financiële stabiliteit van het 
eurogebied, kunnen het Europees 
Parlement en de Raad op voorstel van de 
Commissie de betrokken lidstaat 
aanbevelen financiële bijstand te vragen en 
een macro-economisch 
aanpassingsprogramma op te stellen. De 
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Raad kan besluiten deze aanbeveling 
openbaar te maken.

Raad besluit met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen. 

Or. en

Amendement 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële situatie van de betrokken 
lidstaat aanzienlijke negatieve gevolgen 
heeft voor de financiële stabiliteit van het 
eurogebied, kan de Raad op voorstel van 
de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen de betrokken 
lidstaat aanbevelen financiële bijstand te 
vragen en een macro-economisch 
aanpassingsprogramma op te stellen. De 
Raad kan besluiten deze aanbeveling 
openbaar te maken.

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële, economische en sociale
situatie van de betrokken lidstaat 
aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor 
de financiële en economische stabiliteit 
van het eurogebied, kan de Raad op 
voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
de betrokken lidstaat aanbevelen financiële 
bijstand te vragen en een macro-
economisch aanpassingsprogramma op te 
stellen. De Raad maakt deze aanbeveling 
openbaar.

Or. en

Amendement 57
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële situatie van de betrokken 

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële situatie van de betrokken 
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lidstaat aanzienlijke negatieve gevolgen 
heeft voor de financiële stabiliteit van het 
eurogebied, kan de Raad op voorstel van 
de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen de betrokken 
lidstaat aanbevelen financiële bijstand te 
vragen en een macro-economisch 
aanpassingsprogramma op te stellen. De 
Raad kan besluiten deze aanbeveling 
openbaar te maken.

lidstaat aanzienlijke negatieve gevolgen 
heeft voor de financiële stabiliteit van het 
eurogebied, kan de Raad op voorstel van 
de Commissie de betrokken lidstaat 
aanbevelen financiële bijstand te vragen en 
een macro-economisch 
aanpassingsprogramma op te stellen. De 
Raad kan besluiten deze aanbeveling 
openbaar te maken. 

Or. en

Amendement 58
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij het nemen van een besluit 
overeenkomstig lid 5 wordt de 
aanbeveling van de Commissie 
betreffende het vaststellen van de niet-
naleving geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld, tenzij de Raad binnen tien 
dagen na de vaststelling ervan door de 
Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid besluit de aanbeveling te 
verwerpen. De betrokken lidstaat kan 
verzoeken dat binnen die termijn een 
zitting van de Raad bijeen wordt geroepen 
om over dit besluit te stemmen.

Or. en

Amendement 59
Philippe De Backer

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

6. Ingeval een in lid 5 bedoelde 
aanbeveling openbaar wordt gemaakt:

Schrappen

(a) kan de relevante commissie van het 
Europees Parlement vertegenwoordigers 
van de betrokken lidstaat uitnodigen om 
aan een gedachtewisseling deel te nemen;
(b) kunnen vertegenwoordigers van de 
Commissie door het parlement van de 
betrokken lidstaat worden uitgenodigd om 
aan een gedachtewisseling deel te nemen.

Or. en

Motivering

Deze gedachtewisseling moet onderdeel uitmaken van een bredere 'economische dialoog', die 
van cruciaal belang is. Het verdient dan ook de voorkeur een afzonderlijk artikel van deze 
verordening aan de 'economische dialoog' te wijden.

Amendement 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ingeval een in lid 5 bedoelde 
aanbeveling openbaar wordt gemaakt:

6. Ingeval een in lid 5 bedoelde 
aanbeveling wordt gedaan:

Or. en

Amendement 61
Tamás Deutsch

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

6. Ingeval een in lid 5 bedoelde 
aanbeveling openbaar wordt gemaakt:

6. Ingeval een in lid 5 bedoelde 
aanbeveling wordt gedaan:

Or. en

Amendement 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kan de relevante commissie van het 
Europees Parlement vertegenwoordigers 
van de betrokken lidstaat uitnodigen om 
aan een gedachtewisseling deel te nemen;

(a) kunnen de relevante commissies van 
het Europees Parlement 
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat uitnodigen om aan een 
gedachtewisseling deel te nemen;

Or. en

Amendement 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Programma voor duurzaam herstel

1. Een lidstaat onder verscherpt toezicht 
stelt in nauwe samenwerking met de 
Commissie een programma voor 
duurzaam herstel vast gericht op het 
waarborgen van duurzame 
overheidsfinanciën en economisch 
herstel.
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2. Het programma voor duurzaam herstel 
bevat langetermijndoelstellingen voor 
overheidsinvesteringen en sociale 
uitgaven gericht op het handhaven van de 
omstandigheden die bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU-strategie voor groei en 
werkgelegenheid. Het programma voor 
duurzaam herstel bevat, rekening 
houdend met structurele zwakheden, 
specifieke prioritaire programma's en 
projecten gericht op het stabiliseren van 
de geaggregeerde vraag.
3. Het programma voor duurzaam herstel 
bevat alle voorziene maatregelen voor het 
mobiliseren van EU-middelen met 
betrekking tot de onderstaande 
instrumenten:
- het Europees fonds voor aanpassing aan 
de globalisering,
- de Structuurfondsen,
- EU-projectobligaties,
- het kaderprogramma 2020.
4. Het programma voor duurzaam herstel 
wordt toegevoegd aan de documenten die 
overeenkomstig artikel 3, lid 3, aan de 
Commissie moeten worden voorgelegd.

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, de EFSF, het ESM, het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere instelling buiten het Uniekader 

Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, de EFSF, het ESM, het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere instelling buiten het Uniekader 
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financiële bijstand wenst te verkrijgen, stelt 
de Raad, de Commissie en de ECB 
onmiddellijk van zijn voornemen in kennis. 
Het EFC, of een subcomité dat daardoor 
daartoe kan worden aangewezen, houdt een 
discussie over dit geplande verzoek, na een 
beoordeling van de Commissie te hebben 
ontvangen.

financiële bijstand wenst te verkrijgen, stelt 
het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de ECB onmiddellijk van 
zijn voornemen in kennis. Het EFC, of een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen, houdt een discussie 
over dit geplande verzoek, na een 
beoordeling van de Commissie te hebben 
ontvangen.

Or. en

Amendement 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval om financiële bijstand van de 
EFSF of het ESM wordt verzocht, stelt de 
Commissie – in samenwerking met de 
ECB en, steeds als dit mogelijk is, het IMF 
– een analyse op van de houdbaarheid van 
de overheidsschuld van de betrokken 
lidstaat, met inbegrip van het vermogen 
van de lidstaat om de beoogde financiële 
bijstand terug te betalen, en doet zij deze 
analyse toekomen aan het EFC of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen.

Ingeval om financiële bijstand van de 
EFSF of het ESM wordt verzocht, stelt de 
Commissie – in samenwerking met de 
ECB en, steeds als dit mogelijk is, het IMF 
– een analyse op van de houdbaarheid op 
de middellange en lange termijn van de 
overheidsschuld van de betrokken lidstaat, 
met inbegrip van het vermogen van de 
lidstaat om de beoogde financiële bijstand 
terug te betalen, en doet zij deze analyse 
toekomen aan het EFC of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen.

Or. en

Amendement 66
Frédéric Daerden

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

Ingeval om financiële bijstand van de 
EFSF of het ESM wordt verzocht, stelt de 
Commissie – in samenwerking met de 
ECB en, steeds als dit mogelijk is, het IMF 
– een analyse op van de houdbaarheid van 
de overheidsschuld van de betrokken 
lidstaat, met inbegrip van het vermogen 
van de lidstaat om de beoogde financiële 
bijstand terug te betalen, en doet zij deze 
analyse toekomen aan het EFC of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen.

Ingeval om financiële bijstand van de 
EFSF of het ESM wordt verzocht, stelt de 
Commissie – in samenwerking met de 
ECB en, steeds als dit mogelijk is, het IMF 
– een analyse op van de houdbaarheid van 
de overheidsschuld van de betrokken 
lidstaat, met inbegrip van het vermogen 
van de lidstaat om de beoogde financiële 
bijstand terug te betalen én tegelijkertijd de 
groei- en armoededoelstellingen van de 
Unie en de werkgelegenheidsstrategie te 
verwezenlijken, en doet zij deze analyse 
toekomen aan het EFC, het EMCO en het 
SPC, of aan een subcomité dat door hen
daartoe kan worden aangewezen.

Or. en

Amendement 67
Frédéric Daerden

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische, sociale, financiële 
en werkgelegenheidssituatie tot stand te 
brengen en tevens zijn vermogen te 
herstellen om zich volledig op de 
financiële markten te financieren. 
Onverminderd artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en de groei-, werkgelegenheids- en 
sociale doelstellingen van de Europa 
2020-strategie wordt in het 
ontwerpaanpassingsprogramma naar 
behoren rekening gehouden met de 



PE483.682v01-00 28/44 AM\893501NL.doc

NL

tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen. Een 
ontwerpaanpassingsprogramma kan dus 
vergezeld gaan van een verzoek van de 
betrokken lidstaat om in aanmerking te 
komen voor een tijdelijke verhoging van 
de betaling of voor betaling van het 
eindsaldo van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB en de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) –
een ontwerpaanpassingsprogramma op dat 
erop gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische, financiële en 
sociale situatie tot stand te brengen en 
tevens zijn vermogen te herstellen om zich 
volledig op de financiële markten te 
financieren. Het 
ontwerpaanpassingsprogramma is volledig 
verenigbaar met artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en met de geldende aanbevelingen 
die overeenkomstig de artikelen 121, 126 
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gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

en/of 148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen. De lidstaten 
nemen in hun macro-economische 
aanpassingsprogramma's een actuele en 
gedetailleerde raming op van de 
langetermijnuitgaven, met inbegrip van 
overheidsinvesteringen, die rechtstreeks 
verband houden met de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de EU-strategie 
voor groei en werkgelegenheid. In de 
aanpassingsprogramma's geven de 
lidstaten daarnaast een bevredigende 
verklaring van het verschil tussen de 
hierboven bedoelde uitgaven en de 
uitgaven in de meest recente 
stabiliteitsprogramma's. 

Or. en

Amendement 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische, sociale en 
financiële situatie tot stand te brengen en 
tevens zijn vermogen te herstellen om zich 
volledig op de financiële markten te 
financieren. Alle aanpassingsprogramma's 
moeten een realistisch tijdspad hebben 
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geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

(middellange en lange termijn), rekening 
houdend met het feit dat ze noch te 
abrupt, noch te snel mogen zijn, omdat ze 
anders het herstel van de economie en van 
de werkgelegenheidssituatie ondermijnen, 
waardoor de sociaal-economische 
gevolgen van de crisis nog verder zouden 
toenemen. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

Or. en

Amendement 70
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand vraagt of ontvangt, stelt 
in overleg met de Commissie – handelend 
in samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
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lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

lidstaat zijn gericht – alsook met de acties
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen. De macro-
economische aanpassingsprogramma's 
dienen, indien mogelijk, rekening te 
houden met het nationale 
hervormingsprogramma van de betrokken 
lidstaat in het kader van de Europa 2020-
strategie voor groei en werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 71
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare en 
werkgelegenheidbevorderende 
economische en financiële situatie tot stand 
te brengen en tevens zijn vermogen te 
herstellen om zich volledig op de 
financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
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versterken en te verdiepen.

Or. en

Amendement 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een lidstaat met een macro-
economisch aanpassingsprogramma stelt 
in nauwe samenwerking met de 
Commissie een programma voor 
duurzaam herstel vast met 
meerjarendoelstellingen betreffende 
overheidsinvesteringen en sociale 
uitgaven gericht op het handhaven van de 
omstandigheden die bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU-strategie voor groei en 
werkgelegenheid. 
Het programma voor duurzaam herstel 
identificeert en selecteert een aantal 
specifieke prioritaire programma's en 
projecten gericht op het stabiliseren van 
de geaggregeerde vraag, het doen 
toenemen van duurzame groei en het 
aanpakken van de structurele zwakke 
punten van de betrokken lidstaat.
Het programma voor duurzaam herstel 
bevat daarnaast gedetailleerde plannen 
voor het in tijd naar voren halen en 
mobiliseren van financiële middelen, met 
inbegrip van EIB-leningen, alsook 
financiële instrumenten van de EU.
Het verslag betreffende het programma 
voor duurzaam herstel wordt in de 
aanpassingsprogramma's geïntegreerd en 
jaarlijks geactualiseerd.
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Or. en

Amendement 73
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorstel van de Commissie hecht de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen zijn goedkeuring aan het 
aanpassingsprogramma.

2. Op voorstel van de Commissie hecht de 
Raad zijn goedkeuring aan het 
aanpassingsprogramma. De aanbeveling 
van de Commissie wordt geacht door de 
Raad te zijn vastgesteld, tenzij de Raad 
binnen tien dagen na de vaststelling ervan 
door de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid besluit de aanbeveling te 
verwerpen. De betrokken lidstaat kan 
verzoeken dat binnen die termijn een 
zitting van de Raad bijeen wordt geroepen 
om over dit besluit te stemmen.

Or. en

Amendement 74
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorstel van de Commissie hecht de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen zijn goedkeuring aan het 
aanpassingsprogramma.

2. Op voorstel van de Commissie hechten 
het Europees Parlement en de Raad hun
goedkeuring aan het 
aanpassingsprogramma. De Raad besluit 
met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen.

Or. en
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Amendement 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In samenwerking met de ECB monitort 
de Commissie de vorderingen die bij de 
tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt; 
zij stelt het EFC, of een subcomité dat 
daardoor daartoe kan worden aangewezen, 
daarvan in kennis. De betrokken lidstaat 
verleent de Commissie zijn volledige 
medewerking. Hij verstrekt de Commissie 
met name alle informatie die zij nodig acht 
voor het monitoren van het programma. 
Artikel 3, lid 3, is van toepassing.

3. In samenwerking met de ECB en de 
IAO monitort de Commissie de 
vorderingen die bij de tenuitvoerlegging 
van het aanpassingsprogramma worden 
gemaakt; zij stelt het EFC, of een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen, daarvan in kennis, 
evenals het Europees Parlement en het 
parlement van de betrokken lidstaat. De 
betrokken lidstaat verleent de Commissie 
zijn volledige medewerking. Hij verstrekt 
de Commissie met name alle informatie die 
zij nodig acht voor het monitoren van het 
programma. Artikel 3, lid 3, is van 
toepassing.

Or. en

Amendement 76
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In samenwerking met de ECB gaat de 
Commissie samen met de betrokken 
lidstaat na welke wijzigingen eventueel in 
zijn aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht. Op voorstel van de 
Commissie neemt de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen een besluit over alle wijzigingen 
die in het aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht.

4. In samenwerking met de ECB gaat de 
Commissie samen met de betrokken 
lidstaat na welke wijzigingen eventueel in 
zijn aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht. Op voorstel van de 
Commissie neemt de Raad een besluit over 
alle wijzigingen die in het 
aanpassingsprogramma moeten worden 
aangebracht. Bij het nemen van dit besluit 
wordt de aanbeveling van de Commissie 
geacht door de Raad te zijn vastgesteld, 
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tenzij de Raad binnen tien dagen na de 
vaststelling ervan door de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid besluit de 
aanbeveling te verwerpen. De betrokken 
lidstaat kan verzoeken dat binnen die 
termijn een zitting van de Raad bijeen 
wordt geroepen om over dit besluit te 
stemmen.

Or. en

Amendement 77
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In samenwerking met de ECB gaat de 
Commissie samen met de betrokken 
lidstaat na welke wijzigingen eventueel in 
zijn aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht. Op voorstel van de 
Commissie neemt de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen een besluit over alle wijzigingen 
die in het aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht.

4. In samenwerking met de ECB gaat de 
Commissie samen met de betrokken 
lidstaat na welke wijzigingen eventueel in 
zijn aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht. Op voorstel van de 
Commissie nemen het Europees 
Parlement en de Raad een besluit over alle 
wijzigingen die in het 
aanpassingsprogramma moeten worden 
aangebracht. De Raad besluit met
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen.

Or. en

Amendement 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In samenwerking met de ECB gaat de 
Commissie samen met de betrokken 
lidstaat na welke wijzigingen eventueel in 

4. In samenwerking met de ECB en de 
IAO gaat de Commissie samen met de 
betrokken lidstaat na welke wijzigingen 
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zijn aanpassingsprogramma moeten 
worden aangebracht. Op voorstel van de 
Commissie neemt de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit over alle wijzigingen die in het 
aanpassingsprogramma moeten worden 
aangebracht.

eventueel in zijn aanpassingsprogramma 
moeten worden aangebracht. Op voorstel 
van de Commissie neemt de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit over alle wijzigingen die in het 
aanpassingsprogramma moeten worden 
aangebracht.

Or. en

Amendement 79
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien uit de in lid 3 bedoelde 
monitoring blijkt dat er van aanzienlijke 
afwijkingen van het macro-economische 
aanpassingsprogramma sprake is, kan de 
Raad op voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen besluiten dat de betrokken 
lidstaat niet voldoet aan de 
beleidsvoorwaarden die in het 
aanpassingsprogramma worden gesteld.

5. Indien uit de in lid 3 bedoelde 
monitoring blijkt dat er van aanzienlijke 
afwijkingen van het macro-economische 
aanpassingsprogramma sprake is, kan de 
Raad op voorstel van de Commissie 
besluiten dat de betrokken lidstaat niet 
voldoet aan de beleidsvoorwaarden die in 
het aanpassingsprogramma worden gesteld.
Bij het nemen van dit besluit wordt de 
aanbeveling van de Commissie geacht 
door de Raad te zijn vastgesteld, tenzij de 
Raad binnen tien dagen na de vaststelling 
ervan door de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid besluit de 
aanbeveling te verwerpen. De betrokken 
lidstaat kan verzoeken dat binnen die 
termijn een zitting van de Raad bijeen 
wordt geroepen om over dit besluit te 
stemmen.

Or. en

Amendement 80
Tamás Deutsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien uit de in lid 3 bedoelde 
monitoring blijkt dat er van aanzienlijke 
afwijkingen van het macro-economische 
aanpassingsprogramma sprake is, kan de 
Raad op voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen besluiten dat de betrokken 
lidstaat niet voldoet aan de 
beleidsvoorwaarden die in het 
aanpassingsprogramma worden gesteld.

5. Indien uit de in lid 3 bedoelde 
monitoring blijkt dat er van aanzienlijke 
afwijkingen van het macro-economische 
aanpassingsprogramma sprake is, kunnen 
het Europees Parlement en de Raad op 
voorstel van de Commissie besluiten dat de 
betrokken lidstaat niet voldoet aan de 
beleidsvoorwaarden die in het 
aanpassingsprogramma worden gesteld. De 
Raad besluit met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen.

Or. en

Amendement 81
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De relevante commissie van het 
Europees Parlement kan 
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat uitnodigen om deel te nemen aan 
een gedachtewisseling over de 
vorderingen die bij de tenuitvoerlegging 
van het aanpassingsprogramma worden 
gemaakt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze gedachtewisseling moet onderdeel uitmaken van een bredere 'economische dialoog', die 
van cruciaal belang is. Het verdient dan ook de voorkeur een afzonderlijk artikel van deze 
verordening aan de 'economische dialoog' te wijden.
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Amendement 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De relevante commissie van het 
Europees Parlement kan
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat uitnodigen om deel te nemen aan 
een gedachtewisseling over de vorderingen 
die bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt.

7. De relevante commissies van het 
Europees Parlement kunnen
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat uitnodigen om deel te nemen aan 
een gedachtewisseling over de vorderingen 
die bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt.

Or. en

Amendement 83
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het parlement van de betrokken lidstaat 
kan vertegenwoordigers van de 
Commissie uitnodigen om deel te nemen 
aan een gedachtewisseling over de 
vorderingen die bij de tenuitvoerlegging 
van het aanpassingsprogramma worden 
gemaakt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze gedachtewisseling moet onderdeel uitmaken van een bredere 'economische dialoog', die 
van cruciaal belang is. Het verdient dan ook de voorkeur een afzonderlijk artikel van deze 
verordening aan de 'economische dialoog' te wijden.
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Amendement 84
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Economische dialoog

1. Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie te versterken, met name 
tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie, en om een grotere 
transparantie en toerekenbaarheid te 
verzekeren, kan de ter zake bevoegde 
commissie van het Europees Parlement de 
voorzitter van de Raad, de Commissie en 
in voorkomend geval de voorzitter van de 
Europese Raad of voorzitter van de 
eurogroep verzoeken voor de commissie te 
verschijnen om besluiten die krachtens 
deze verordening zijn genomen, te 
bespreken.
2. De bevoegde commissie van het 
Europees Parlement kan de lidstaat die 
het onderwerp is van een aanbeveling of 
besluit van de Raad overeenkomstig deze 
verordening de gelegenheid bieden om 
deel te nemen aan een gedachtewisseling.
3. Vertegenwoordigers van de Commissie 
kunnen door het parlement van de lidstaat 
die het onderwerp van een aanbeveling of 
een besluit overeenkomstig deze 
verordening is, worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan een gedachtewisseling.
4. De Raad en de Commissie informeren 
op regelmatige basis het Europees 
Parlement over de resultaten van de 
toepassing van deze verordening.

Or. en
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Amendement 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Consistentie met het Europees semester 
voor economische beleidscoördinatie

Schrappen

De in artikel 6, lid 3, van deze 
verordening bedoelde monitoring wordt 
geacht in de plaats te komen van de 
monitoring en evaluatie van het Europees 
semester voor economische 
beleidscoördinatie als bedoeld in 
artikel 2 bis van Verordening (EG) nr. 
1466/97 over versterking van het toezicht 
op begrotingssituaties en het toezicht op 
en de coördinatie van het economisch 
beleid.

Or. en

Amendement 86
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Verenigbaarheid met artikel 28 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het recht op werk

Deze verordening houdt rekening met 
artikel 28 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
doet bijgevolg geen afbreuk aan het recht 
om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, of om collectieve actie te voeren 
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overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken. Deze verordening doet 
evenmin afbreuk aan het recht op werk.

Or. en

Amendement 87
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Verenigbaarheid met het recht op 
collectieve onderhandelingen en 

collectieve actie
Overeenkomstig het recht van de Unie en 
de nationale wetgevingen en praktijken, 
vormen de macro-economische 
aanpassingsprogramma’s in het kader 
van deze verordening geen inbreuk op het 
recht van werknemers en werkgevers, of 
van hun vertegenwoordigende 
organisaties, om op de passende niveaus 
te onderhandelen over collectieve 
arbeidsovereenkomsten en deze te sluiten, 
en ingeval van sociale conflicten, over te 
gaan tot collectieve acties om hun 
belangen te behartigen, inclusief 
stakingsacties.

Or. en

Amendement 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Artikel 10 bis
Verenigbaarheid met de groei- en 

werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie

De tenuitvoerlegging van de macro-
economische aanpassingsprogramma’s in 
het kader van deze verordening vormt 
voor de lidstaten geen grond zich te 
onttrekken aan hun verplichtingen op het 
gebied van groei in de Unie en de 
werkgelegenheidsstrategie, en evenmin 
een grond voor de Unie zich te onttrekken 
of niet te houden aan haar algemene 
verplichting krachtens artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie om een hoog niveau van 
werkgelegenheid te bevorderen, een 
adequate sociale bescherming te 
waarborgen en sociale uitsluiting te 
bestrijden.

Or. en

Amendement 89
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat blijft onder post-
programmatoezicht staan zolang niet 
minimaal 75% van de van een of meer 
andere lidstaten, het EFSM, de EFSF of het 
ESM ontvangen financiële bijstand is 
terugbetaald. Op voorstel van de 
Commissie kan de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen de duur van het post-
programmatoezicht verlengen.

1. Een lidstaat blijft onder post-
programmatoezicht staan zolang niet 
minimaal 75% van de van een of meer 
andere lidstaten, het EFSM, de EFSF of het 
ESM ontvangen financiële bijstand is 
terugbetaald. Op voorstel van de 
Commissie kan de Raad de duur van het 
post-programmatoezicht verlengen. Bij het 
nemen van dit besluit wordt de 
aanbeveling van de Commissie geacht 
door de Raad te zijn vastgesteld, tenzij de 
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Raad binnen tien dagen na de vaststelling 
ervan door de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid besluit de 
aanbeveling te verwerpen. De betrokken 
lidstaat kan verzoeken dat binnen die 
termijn een zitting van de Raad bijeen 
wordt geroepen om over dit besluit te 
stemmen.

Or. en

Amendement 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In samenwerking met de ECB legt de 
Commissie in de lidstaat onder post-
programmatoezicht regelmatig 
controlebezoeken af om de economische, 
budgettaire en financiële situatie ervan te 
beoordelen. Elk halfjaar deelt zij haar 
bevindingen mee aan het EFC, of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen, en gaat zij met name 
na of corrigerende maatregelen zijn vereist.

3. In samenwerking met de ECB en de 
IAO voert de Commissie in de lidstaat 
onder post-programmatoezicht regelmatig 
controlemissies uit om de economische, 
budgettaire en financiële situatie ervan te 
beoordelen. Elk halfjaar deelt zij haar 
bevindingen mee aan het EFC, of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen, en gaat zij met name 
na of corrigerende maatregelen zijn vereist.

Or. en

Amendement 91
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op voorstel van de Commissie kan de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen de lidstaat onder post-

4. Op voorstel van de Commissie kan de 
Raad de lidstaat onder post-
programmatoezicht aanbevelen 
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programmatoezicht aanbevelen 
corrigerende maatregelen te nemen.

corrigerende maatregelen te nemen. Bij het 
nemen van dit besluit wordt de 
aanbeveling van de Commissie geacht 
door de Raad te zijn vastgesteld, tenzij de 
Raad binnen tien dagen na de vaststelling 
ervan door de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid besluit de 
aanbeveling te verwerpen. De betrokken 
lidstaat kan verzoeken dat binnen die 
termijn een zitting van de Raad bijeen 
wordt geroepen om over dit besluit te 
stemmen.

Or. en

Amendement 92
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de in artikel 2, lid 1, 
artikel 3, artikel 6, leden 2 en 4, en artikel 
11, lid 4, bedoelde maatregelen hebben 
alleen de leden van de Raad stemrecht die 
lidstaten vertegenwoordigen welke de euro 
als munt hebben, en besluit de Raad zonder 
rekening te houden met de stem van het lid 
van de Raad dat de betrokken lidstaat 
vertegenwoordigt.

Met betrekking tot de in deze verordening 
bedoelde maatregelen hebben alleen de 
leden van de Raad stemrecht die lidstaten 
vertegenwoordigen welke de euro als munt 
hebben, en besluit de Raad zonder rekening 
te houden met de stem van het lid van de 
Raad dat de betrokken lidstaat 
vertegenwoordigt.

Or. en


