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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Op 29 september 2010 heeft de Commissie een wetgevingspakket ingediend dat ertoe dient 
het economisch bestuur in de EU en de eurozone te versterken. Dit pakket bestaat uit zes 
voorstellen: vier daarvan hebben betrekking op begrotingskwesties, waaronder een 
hervorming van het stabiliteits- en groeipact (SGP), terwijl twee nieuwe verordeningen 
bedoeld zijn om zich aftekenende macro-economische onevenwichtigheden in de EU en de 
eurozone op te sporen en aan te pakken.

In de twee laatstgenoemde voorstellen komt de Commissie, met het oog op een uitbreiding 
van het economische toezicht in de EU tot niet-budgettaire terreinen, met een aantal nieuwe 
onderdelen voor het toezicht op en de correctie van macro-economische onevenwichtigheden. 
Het "preventieve gedeelte" daarvan omvat een regelmatige beoordeling van de risico's van 
onevenwichtigheden aan de hand van een uit indicatoren samengesteld scorebord en 
diepgaande analyses per land. Waar nodig, kan de Raad specifieke aanbevelingen doen aan 
een lidstaat met ernstige onevenwichtigheden of onevenwichtigheden die de werking van de 
EMU in gevaar brengen. Daarnaast voorziet het "correctieve gedeelte", dat wordt uiteengezet 
in het voorstel inzake "handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden", in de mogelijkheid dat tegen lidstaten van de eurozone 
die onvoldoende gevolg geven aan de tot hen gerichte aanbevelingen een procedure wegens 
een buitensporig tekort wordt ingeleid en uiteindelijk sancties in de vorm van een jaarlijkse 
boete worden opgelegd. 

Opmerkingen

De voorstellen van de Commissie bevatten tal van verstandige ideeën. In algemene zin deelt 
de rapporteur voor advies de opvatting van de Commissie dat er een nieuwe gestructureerde 
procedure moet worden ontwikkeld voor het voorkomen en corrigeren van macro-
economische onevenwichtigheden in elke lidstaat. De rapporteur voor advies herinnert eraan 
dat de Commissie al vóór de crisis in haar mededeling EMU@10 heeft gewezen op de 
toenemende verschillen tussen de lidstaten en dat het Europees Parlement in zijn resolutie 
over EMU@10 hierop diepgaand is ingegaan. Een mechanisme voor het toezicht op en de 
preventie van dergelijke divergenties en onevenwichtigheden is dus meer dan welkom. De 
rapporteur voor advies is evenwel van mening dat een aantal aanpassingen nodig is om ervoor 
te zorgen dat onevenwichtigheden en divergenties tussen lidstaten worden opgespoord, 
voorkomen of uiteindelijk efficiënt gecorrigeerd. Zij dient daarom een reeks amendementen 
in op de voorstellen van de Commissie inzake "de preventie en correctie van macro-
economische onevenwichtigheden" en "handhavingsmaatregelen voor de correctie van 
buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied", waarin het vooral 
om de volgende aspecten gaat:

- Onder het kader voor het EU-toezicht dienen naast aspecten van algemene economische en 
financiële aard ook sociale en werkgelegenheidsaspecten te vallen. Artikel 148 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moet daarom als rechtsgrond 
worden toegevoegd in het preventie gedeelte van het toezichtskader, en de desbetreffende 
verordening moet in gelijke delen gericht zijn op de preventie en correctie van macro-
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economische en sociale onevenwichtigheden. Op deze wijze komt een sterker geïntegreerde 
economische en sociale benadering tot stand.

- Voortvloeiend uit het voorgaande moeten de op artikel 148 VWEU gebaseerde 
instrumenten, met name de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, bij 
de beoordeling van onevenwichtigheden in aanmerking worden genomen en worden 
aangevuld met specifieke instrumenten voor de detectie en preventie van sociale 
onevenwichtigheden. Het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor 
sociale bescherming (SPC) zouden zo actief moeten worden betrokken bij alle relevante 
toezichtsprocedures.

- Het op indicatoren gebaseerde scorebord, dat moet dienen om onevenwichtigheden 
vroegtijdig vast te stellen en de bewaken, dient door de Commissie te worden goedgekeurd en 
regelmatig te worden bijgewerkt via gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 
VWEU. Relevante aspecten van werkgelegenheid, werkloosheid, armoede en belastingen 
moeten tot de belangrijkste indicatoren behoren.

- Het systeem voor het corrigeren van onevenwichtigheden moet niet alleen bijdragen tot 
meer begrotingsdiscipline in de lidstaten van de eurozone. Even belangrijk is dat het zo moet 
worden opgezet dat asymmetrische schokken voorkomen worden, en dat het een bijdrage 
levert aan duurzame groei en het scheppen van banen. Het systeem moet dus een 
ondersteunende rol vervullen bij de verwezenlijking van de groei- en banendoelstellingen van 
de EU, zoals die in het kader van de Europa 2020-strategie zijn goedgekeurd.

- Verder moet het corrigerende systeem, ook wanneer het gaat om het corrigeren van 
buitensporige onevenwichtigheden, niet alleen voorzien in boetes (sancties), maar ook in 
stimulansen. Elk besluit om een lidstaat een sanctie of boete op te leggen, moet worden 
getoetst op de sociale effecten.

- De boetes die worden geïnd van lidstaten die zich niet houden aan de tot hen gerichte 
aanbevelingen, moeten worden gebruikt ter ondersteuning van de langetermijndoelen van de 
EU op het gebied van investeringen en banen, en niet alleen worden uitgekeerd aan de 
lidstaten waartegen geen procedure wegens buitensporige onevenwichtigheden loopt, zoals de 
Commissie voorstelt.

Ten slotte acht de rapporteur voor advies het van het grootste belang dat de rol van het 
Europees Parlement in de hele toezichtketen wordt versterkt. Daarnaast vormen een 
regelmatige raadpleging van de sociale partners en een grotere inbreng van de nationale 
parlementen noodzakelijke voorwaarden voor een geloofwaardig en transparant kader voor 
het toezicht.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische en sociale 
onevenwichtigheden

Or. en

Motivering

Onder het nieuwe kader voor het EU-toezicht dienen naast aspecten van algemene 
economische en financiële aard ook sociale en werkgelegenheidsaspecten te vallen. De 
voorgestelde verordening moet zich daarom zowel op macro-economische als op sociale 
onevenwichtigheden in de EU richten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 121, artikel 6, in combinatie met 
artikel 148, leden 3 en 4,

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Met het oog op de ontwikkeling 
van een gecoördineerde 
werkgelegenheidsstrategie, zoals bepaald 
in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU), dienen de 
lidstaten en de Unie volgens de 
grondbeginselen te werk te gaan en te 
bevorderen dat de actieve bevolking goed 
opgeleid en flexibel is en dat de 
arbeidsmarkt op economische 
veranderingen reageert.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De interne markt dient, zoals 
bepaald in het VWEU, ten goede te komen 
aan de duurzame ontwikkeling van de 
Unie, op basis van een evenwichtige 
economische groei en van prijsstabiliteit, 
een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale 
cohesie, en van een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu. 

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Het VWEU bepaalt dat de Unie 
bij de bepaling en de uitvoering van haar 
beleid en optreden rekening dient te 
houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) De Europese Raad heeft op 
17 juni 2010 een nieuwe strategie voor 
banen en groei vastgesteld, de Europa 
2020-strategie, om de EU in staat te 
stellen sterker uit de crisis tevoorschijn te 
komen en haar economie af te stemmen 
op slimme, duurzame en inclusieve groei 
met een grote werkgelegenheid, 
productiviteit en sociale cohesie. De 
Europese Raad besloot tevens op 1 
januari 2011 het startsein te geven voor 
het Europees semester voor 
beleidscoördinatie, zodat de lidstaten 
kunnen profiteren van een vroegtijdige 
coördinatie op Unieniveau, het toezicht 
kan worden verbeterd en 
begrotingsmaatregelen en structurele 
hervormingen ter bevordering van groei 
en werkgelegenheid gelijktijdig kunnen 
worden beoordeeld. 
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Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In het bijzonder moet het toezicht op 
het economisch beleid van de lidstaten 
worden verruimd tot meer dan louter 
budgettair toezicht om buitensporige 
macro-economische onevenwichtigheden 
te voorkomen en om de betrokken lidstaten 
te helpen corrigerende plannen uit te 
werken voordat de verschillen een blijvend 
karakter krijgen. Deze verruiming van het 
kader voor het economische toezicht moet 
gepaard gaan met een verdieping van het 
begrotingstoezicht.

(3) In het bijzonder moet het toezicht op 
het economisch beleid van de lidstaten 
worden verruimd tot meer dan louter 
budgettair toezicht om buitensporige 
macro-economische en sociale 
onevenwichtigheden te voorkomen, om de 
betrokken lidstaten te helpen corrigerende 
plannen uit te werken voordat de 
verschillen een blijvend karakter krijgen, 
om elkaar wederzijds versterkende 
ontwikkelingsstrategieën te bevorderen en 
om de vooruitgang op de weg naar de 
groei- en banendoelstellingen van de EU 
gemakkelijker te kunnen volgen. Deze 
verruiming van het kader voor het 
economische toezicht moet gepaard gaan 
met een verdieping van het 
begrotingstoezicht.
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Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om dergelijke onevenwichtigheden te 
helpen aanpakken, is een nauwkeurig in 
wetgeving vastgelegde procedure 
noodzakelijk.

(4) Om dergelijke onevenwichtigheden te 
helpen aanpakken, zijn een sterker 
geïntegreerde economische en sociale
benadering en een nauwkeurig in 
wetgeving vastgelegde procedure 
noodzakelijk.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is passend het in artikel 121, de
leden 3 en 4, van het Verdrag bedoelde 
multilaterale toezicht aan te vullen met 
specifieke bepalingen voor de detectie, 
preventie en correctie van macro-
economische onevenwichtigheden.

(5) Het is passend het in artikel 121, leden 
3 en 4, van het VWEU bedoelde 
multilaterale toezicht aan te vullen met 
specifieke bepalingen voor de detectie, 
preventie en correctie van macro-
economische onevenwichtigheden, die 
zowel in stimulansen als in boetes 
voorzien.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het is passend het in artikel 148 
van het VWEU bedoelde gezamenlijke 
jaarlijkse verslag aan te vullen met 
specifieke instrumenten voor de detectie 
en preventie van sociale 
onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Commissie dient gemachtigd te 
worden overeenkomstig artikel 290 van 
het VWEU gedelegeerde handelingen 
goed te keuren ten aanzien van het 
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scorebord als instrument waarmee 
onevenwichtigheden gemakkelijker in een 
vroeg stadium kunnen worden onderkend 
en gevolgd. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens haar
voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Het scorebord moet bestaan uit een 
beperkte reeks reële en nominale 
economische, sociale en financiële 
indicatoren die relevant zijn voor de 
detectie van macro-economische en sociale 
onevenwichtigheden, met overeenkomstige 
indicatieve drempelwaarden. De 
samenstelling van het scorebord dient zo 
nodig door middel van gedelegeerde 
handelingen te worden gewijzigd, onder 
meer doordat de bedreigingen voor de 
macro-economische en sociale stabiliteit 
zich ontwikkelen of relevante gegevens 
beter beschikbaar worden.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De overschrijding van een of meer 
indicatieve drempelwaarden hoeft niet 

(8) De overschrijding van een of meer 
indicatieve drempelwaarden hoeft niet 
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noodzakelijkerwijs in te houden dat zich 
macro-economische onevenwichtigheden 
aandienen, aangezien bij economische 
beleidsvorming rekening moet worden 
gehouden met de verwevenheid van macro-
economische variabelen. Economische 
oordeelsvorming moet ervoor zorgen dat 
alle stukken informatie, al dan niet 
afkomstig van het scorebord, in perspectief 
worden bezien en deel gaan uitmaken van 
een brede analyse.

noodzakelijkerwijs in te houden dat zich 
macro-economische of sociale 
onevenwichtigheden aandienen, aangezien 
bij economische beleidsvorming rekening 
moet worden gehouden met de 
verwevenheid van macro-economische en 
sociale variabelen alsmede met de vraag 
op welk conjunctureel punt een economie 
zich bevindt. Economische 
oordeelsvorming moet ervoor zorgen dat 
alle stukken informatie, al dan niet 
afkomstig van het scorebord, in perspectief 
worden bezien en deel gaan uitmaken van 
een brede analyse.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een procedure voor toezicht op en 
correctie van ongunstige macro-
economische onevenwichtigheden, met 
preventieve en corrigerende elementen, 
vereist verbeterde toezichtinstrumenten, 
die gebaseerd zijn op die welke worden 
gebruikt in de procedure voor multilateraal 
toezicht. Dit kan onder meer inhouden dat 
de toezichtmissies van de Commissie in de 
lidstaten worden verscherpt en dat de 
lidstaat aanvullende verslaggeving verricht 
in geval van ernstige onevenwichtigheden, 
waaronder onevenwichtigheden die de 
goede werking van de economische en 
monetaire unie in gevaar brengen.

(10) Een procedure voor toezicht op en 
correctie van ongunstige macro-
economische en sociale 
onevenwichtigheden, met preventieve en 
corrigerende elementen, vereist verbeterde 
toezichtinstrumenten, die gebaseerd zijn op 
die welke worden gebruikt in de procedure 
voor multilateraal toezicht, en een analyse 
van het effect van de werkgelegenheid op 
de macro-economische situatie aan de 
hand van het gezamenlijke 
beoordelingskader, met inbegrip van de 
prestatiemonitor werkgelegenheid. Dit kan 
onder meer inhouden dat de 
toezichtmissies van de Commissie in de 
lidstaten worden verscherpt en dat de 
lidstaat aanvullende verslaggeving verricht 
in geval van ernstige onevenwichtigheden, 
waaronder onevenwichtigheden die de 
goede werking van de economische en 
monetaire unie of de sociale cohesie in 
gevaar brengen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

lidstaten. Het economische
aanpassingsvermogen en de staat van 
dienst van de betrokken lidstaat wat betreft 
het gevolg geven aan eerdere krachtens 
deze verordening gedane aanbevelingen en 
andere krachtens de artikelen 121 en 148 
van het VWEU in het kader van het 
multilaterale toezicht gedane 
aanbevelingen, in het bijzonder de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie en de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
moeten ook in overweging worden 
genomen.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Indien macro-economische en sociale 
onevenwichtigheden worden vastgesteld, 
moeten aanbevelingen aan de betrokken 
lidstaat worden gericht om richtsnoeren te 
geven inzake passende beleidsreacties. De 
beleidsreactie van de betrokken lidstaat op 
onevenwichtigheden moet tijdig zijn en 
daarbij moet gebruik worden gemaakt van 
alle beleidsinstrumenten waarover 
overheidsinstanties beschikken. Deze 
maatregelen moeten toegesneden zijn op de 
specifieke omgeving en omstandigheden 
van de betrokken lidstaat en de 
belangrijkste economische beleidsterreinen 
bestrijken, waaronder begrotings- en 
belastingbeleid, arbeidsmarkten, 
producten- en dienstenmarkten en 
regulering van de financiële sector. 
Daarbij moet artikel 9 van het VWEU 
worden geëerbiedigd en moet het oogmerk 
liggen op bevordering van een hoog 
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werkgelegenheidsniveau, waarborging 
van een adequate sociale bescherming en 
bestrijding van sociale uitsluiting.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De vroegtijdige waarschuwingen en 
aanbevelingen van het Europees Comité 
voor systeemrisico’s aan lidstaten of de 
Unie hebben betrekking op risico’s van 
macrofinanciële aard. Deze kunnen ook 
passende vervolgmaatregelen vergen in het 
kader van het toezicht op 
onevenwichtigheden.

(13) De vroegtijdige waarschuwingen en 
aanbevelingen van het Europees Comité 
voor systeemrisico’s aan lidstaten of de 
Unie hebben alleen betrekking op risico’s 
van macrofinanciële aard. Deze kunnen 
ook passende vervolgmaatregelen vergen 
in het kader van het toezicht op 
onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bij vaststelling van ernstige macro-
economische onevenwichtigheden, 
waaronder onevenwichtigheden die de 
goede werking van de economische en 
monetaire unie in gevaar brengen, moet 
een procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden worden ingeleid die 
het doen van aanbevelingen aan de lidstaat 
en verscherpte vereisten voor toezicht en 
bewaking kan omvatten alsmede, ten 
aanzien van de lidstaten die de euro als 
munt hebben, de mogelijkheid tot 
handhaving overeenkomstig Verordening 

(14) Bij vaststelling van ernstige macro-
economische en sociale 
onevenwichtigheden, waaronder 
onevenwichtigheden die de goede werking 
van de economische en monetaire unie of 
de sociale cohesie in gevaar brengen, moet 
een procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden worden ingeleid die 
het doen van aanbevelingen aan de lidstaat 
en verscherpte vereisten voor toezicht en 
bewaking kan omvatten alsmede, ten 
aanzien van de lidstaten die de euro als 
munt hebben, de mogelijkheid tot 
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(EU) nr […/…] in geval van blijvend 
nalaten corrigerende maatregelen te nemen.

handhaving overeenkomstig Verordening 
(EU) nr […/…] in geval van blijvend 
nalaten corrigerende maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Aangezien een effectief kader voor 
detectie en preventie van macro-
economische onevenwichtigheden niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt vanwege de sterke 
commerciële en financiële verwevenheid 
tussen de lidstaten en de overloopeffecten 

(16) Aangezien een effectief kader voor 
detectie en preventie van macro-
economische en sociale 
onevenwichtigheden niet voldoende door 
de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
vanwege de sterke commerciële en 
financiële verwevenheid tussen de lidstaten 
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van nationaal economisch beleid op de 
Unie en het eurogebied als geheel, en beter 
door de Unie kan worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

en de overloopeffecten van nationaal 
economisch beleid op de Unie en het 
eurogebied als geheel, en beter door de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening omvat nadere bepalingen 
voor de detectie, preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden 
binnen de Unie.

Deze verordening omvat nadere bepalingen 
voor de detectie, preventie en correctie van
macro-economische en sociale 
onevenwichtigheden binnen de Unie.

Or. en

Motivering

Onder het nieuwe kader voor het EU-toezicht dienen naast aspecten van algemene 
economische en financiële aard ook sociale en werkgelegenheidsaspecten te vallen. De 
voorgestelde verordening moet zich daarom zowel op macro-economische als op sociale 
onevenwichtigheden in de EU richten.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "onevenwichtigheden": macro-
economische ontwikkelingen die een 

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

een ongunstige invloed uitoefenen of 
kunnen uitoefenen op de goede werking 
van de economie van of de sociale cohesie 
in een lidstaat, het eurogebied of de Unie 
als geheel.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) “buitensporige onevenwichtigheden”: 
ernstige onevenwichtigheden, waaronder 
onevenwichtigheden die de goede werking 
van de economische en monetaire unie of 
de sociale cohesie in gevaar brengen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ter vergemakkelijking van de 
vroegtijdige vaststelling van en het toezicht 
op onevenwichtigheden stelt de Commissie 
na overleg met de sociale partners door 
middel van overeenkomstig artikel -12 
goedgekeurde en aan de voorwaarden van 
de artikelen -12 bis en -12 ter 
onderworpen gedelegeerde handelingen 
een scorebord vast met de volgende 
indicatoren, die gewijzigd kunnen worden 
als dat noodzakelijk wordt geacht voor het 
in aanmerking nemen van nieuwe zich 
aandienende onevenwichtigheden en voor 
een betere beoordeling van 
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concurrentieposities of buitensporige 
interne en externe onevenwichtigheden 
met betrekking tot:
a) producten- en dienstenmarkten 
(inflatie, lopende rekening, O&O-
uitgaven van overheid en particulieren, 
woningbouw, landbouw en ontwikkeling 
van de energieprijzen);
b) kapitaalmarkten (krediettoename, 
overheidstekort en particuliere schulden, 
investeringen van overheid en 
particulieren, DBI – nettoposities bij 
buitenlandse activa);
c) arbeidsmarkten (werkgelegenheids- en 
werkloosheidspercentage per geslacht en 
leeftijdsgroep, salaris- en 
vergoedingenschaal, investeringen in 
onderwijs, armoede);
d) belastingen (belastingtarieven voor 
arbeid en kapitaal);
e) budgettaire, economische, sociale en 
milieuduurzaamheid.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het scorebord wordt samengesteld uit 
een reeks macro-economische, sociale en 
macrofinanciële indicatoren voor de 
lidstaten. De Commissie stelt voor deze 
indicatoren indicatieve symmetrische 
onderste en bovenste drempelwaarden vast
die als waarschuwingsniveaus dienen, 
rekening houdend met de beginprestatie 
van de lidstaten en de gemiddelde positie 
van de Unie en de eurozone en de 
ontwikkeling in de loop van de tijd. De 
drempelwaarden die van toepassing zijn op 
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lidstaten die de euro als munt hebben, 
kunnen verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de andere lidstaten.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten minste eenmaal per jaar actualiseert 
de Commissie de waarden van de 
indicatoren op het scorebord voor elke 
lidstaat. Het geactualiseerde scorebord 
wordt openbaar gemaakt.

1. Ten minste eenmaal per jaar actualiseert 
de Commissie de waarden van de 
indicatoren op het scorebord voor elke 
lidstaat, rekening houdend met zijn 
specifieke economische en sociale situatie 
en het verschillende effect van elke 
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indicator op zijn macro-economische en 
sociale situatie. Het geactualiseerde 
scorebord wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het kader van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag bespreekt de Raad het 
rapport van de Commissie en neemt 
daarover conclusies aan. De Eurogroep 
bespreekt het rapport voor zover het direct 

4. In het kader van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het VWEU en van het onderzoek naar 
de tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheidsbeleid overeenkomstig 
artikel 148, lid 4, van het VWEU 
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of indirect betrekking heeft op lidstaten die 
de euro als munt hebben.

bespreekt de Raad het rapport van de 
Commissie en neemt daarover na 
raadpleging van het Comité voor de 
werkgelegenheid en de sociale partners 
conclusies aan. De Eurogroep bespreekt 
het rapport voor zover het direct of indirect 
betrekking heeft op lidstaten die de euro als 
munt hebben.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Commissie aan de hand van 
haar in artikel 5 van deze verordening 
bedoelde diepgaande evaluatie van oordeel 
is dat in een lidstaat van 
onevenwichtigheden sprake is, stelt zij de 
Raad dienovereenkomstig in kennis. De 
Raad richt, op aanbeveling van de 
Commissie, de nodige aanbevelingen tot de 

1. Indien de Commissie aan de hand van 
haar in artikel 5 van deze verordening 
bedoelde diepgaande evaluatie van oordeel 
is dat in een lidstaat van 
onevenwichtigheden sprake is, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad 
dienovereenkomstig in kennis. De Raad 
richt, op aanbeveling van de Commissie en 
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betrokken lidstaat, overeenkomstig de 
procedure van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag. 

na raadpleging van het Europees 
Parlement, de nodige aanbevelingen tot de 
betrokken lidstaat, overeenkomstig de 
procedure van artikel 121, lid 2, van het 
VWEU.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Raad stelt het Europees Parlement
van zijn aanbevelingen in kennis. De 
aanbevelingen van de Raad worden 
openbaar gemaakt.

2. De Raad stelt de nationale parlementen
van zijn aanbevelingen in kennis. De 
aanbevelingen van de Raad worden 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Commissie aan de hand van de 
in artikel 5 bedoelde diepgaande evaluatie 
van oordeel is dat er in de betrokken 
lidstaat van buitensporige 
onevenwichtigheden sprake is, stelt zij de 
Raad dienovereenkomstig in kennis.

1. Indien de Commissie aan de hand van de 
in artikel 5 bedoelde diepgaande evaluatie 
van oordeel is dat er in de betrokken 
lidstaat van buitensporige 
onevenwichtigheden sprake is, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad 
dienovereenkomstig in kennis.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 bedoelde aanbevelingen 
zijn in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Unie als 
omschreven in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. In de 
aanbevelingen wordt naar behoren 
rekening gehouden met artikel 153 van 
het VWEU en met de rechten die zijn 
verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. In 
de aanbevelingen wordt tevens het eigen 
karakter van elke lidstaat, met name de 
inrichting van de arbeidsbetrekkingen en 



PA\851861NL.doc 25/28 PE454.629v01-00

NL

de sociale dialoog, streng geëerbiedigd. Er 
wordt de nodige aandacht besteed aan de 
symmetrie van de aanbevelingen, d.w.z. 
dat naar buitensporige besparingen even 
kritisch wordt gekeken als naar situaties 
waarin de schulden van een economie 
buitensporig oplopen.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de economische omstandigheden 
veranderen, kan de Raad, op aanbeveling 
van de Commissie, de krachtens artikel 7 
aangenomen aanbevelingen wijzigen 
overeenkomstig de procedure van ditzelfde 
artikel. De betrokken lidstaat legt een 
herzien plan met corrigerende maatregelen 
voor dat wordt beoordeeld overeenkomstig 
de procedure van artikel 8.

4. Indien de economische omstandigheden 
veranderen, kan de Raad, op aanbeveling 
van de Commissie en na raadpleging van 
het Europees Parlement, de krachtens 
artikel 7 aangenomen aanbevelingen 
wijzigen overeenkomstig de procedure van 
ditzelfde artikel. De betrokken lidstaat legt 
een herzien plan met corrigerende 
maatregelen voor dat wordt beoordeeld 
overeenkomstig de procedure van artikel 8.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 3, lid 
1, bedoelde gedelegeerde handelingen vast 
te stellen, wordt aan de Commissie 
verleend gedurende een periode van 
vier jaar vanaf …*. De Commissie stelt 
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uiterlijk zes maanden voor het einde van 
de periode van vier jaar een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
verlengd met dezelfde periode, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheid intrekt overeenkomstig 
artikel -12 bis.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar op hetzelfde 
moment van in kennis.
3. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen is onderworpen 
aan de voorwaarden die worden gesteld in 
de artikelen -12 bis en -12 ter.
_____
* Datum van inwerkingtreding van deze 
verordening. 

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

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

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel -12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -12 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen

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

Or. en


