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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Op 29 september 2010 heeft de Commissie een wetgevingspakket ingediend dat gericht is op 
versterking van het economisch bestuur in de EU en de Eurozone. Dit pakket bestaat uit zes 
voorstellen: vier hebben betrekking op budgettaire aspecten, waaronder de hervorming van het 
stabiliteits- en groeipact (SGP), terwijl twee nieuwe verordeningen gericht zijn op het opsporen 
en aanpakken van beginnende macro-economische onevenwichtigheden in de EU en de 
Eurozone.

De Commissie stelt voor dat de lidstaten het SGP beter gaan naleven en dat de budgettaire 
beleidscoördinatie wordt geïntensiveerd. Binnen de zogenoemde preventieve tak van het SGP 
wordt de bestaande Verordening 1466/97 over "versterking van het toezicht op
begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid" gewijzigd 
met als doel te garanderen dat de lidstaten in goede tijden een "prudent" begrotingsbeleid 
hanteren en zo de nodige reserves opbouwen voor slechtere tijden. Binnen het zogenaamde 
corrigerende deel worden wijzigingen aan Verordening 1467/97 betreffende "de 
tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten" voorgesteld, om ervoor te zorgen 
dat schuldontwikkelingen nauwlettender gevolgd worden en op gelijke voet worden geplaatst 
met tekortontwikkelingen.

Bovendien wordt een richtlijn voorgesteld waarin eisen voor de begrotingskaders van de 
lidstaten worden ingevoerd om de budgettaire verantwoordelijkheid aan te moedigen door 
minimumeisen vast te leggen voor nationale begrotingskaders en ervoor te zorgen dat zij in 
overeenstemming zijn met de verplichtingen krachtens het Verdrag. Om de veranderingen 
binnen het preventieve en het corrigerende deel van het SGP te ondersteunen, stelt de Commissie 
eveneens voor om de handhavingsmechanismen voor de lidstaten van de Eurozone te versterken.

Opmerkingen

Dit ontwerpadvies heeft betrekking op het voorstel van de Commissie voor een verordening van 
de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over "versterking van het toezicht op 
begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid". Uw 
rapporteur is het ermee eens dat het SGP, zowel in het preventieve deel als het corrigerende deel, 
tekort heeft geschoten en moet worden hervormd. Bij de hervorming moet lering getrokken 
worden uit de ervaring die is opgedaan gedurende het bestaan van het SGP, inclusief de huidige 
economische en sociale crises. Uw rapporteur is echter van mening dat het Commissievoorstel 
voor de hervorming van het preventieve deel van het SGP in verschillende opzichten 
tekortschiet, en stelt derhalve amendementen voor om de belangrijkste punten te verbeteren: 

- Het EU-kader voor het budgettaire toezicht en voor het toezicht op en de coördinatie van het 
economisch beleid moet worden verruimd zodat ook werkgelegenheid en sociale aspecten 
eronder vallen. Om die reden moet artikel 148 van het Verdrag worden opgenomen als 
rechtsgrondslag in het preventieve deel van het toezichtkader. 

- In verband met het bovenstaande moeten de instrumenten die gebaseerd zijn op artikel 148 van 
het Verdrag, met name de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, in acht 
worden genomen wanneer zij hun respectieve stabiliteits- en convergentieprogramma's 
presenteren, alsmede bij de toetsing van die programma's. Het comité voor de werkgelegenheid 
(EMCO) en het comité voor sociale bescherming (SPC) moeten derhalve actief worden 
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betrokken bij alle relevante toezichtprocedures.

- Het multilaterale toezicht op de stabiliteits- en convergentieprogramma's moet worden 
uitgevoerd als onderdeel van het Europese semester wat in de verordening moet worden 
opgenomen, en moet worden uitgevoerd in combinatie met het toezicht op de macro-
economische en sociale onevenwichtigheden en de toetsing van de implementatie van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid en de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid.

- De stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten moeten informatie bevatten over 
de consistentie van de budgettaire doelstellingen van de lidstaten met de EU-strategie inzake 
groei en werkgelegenheid, zoals de Europa 2020-strategie, en met name met de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid en de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid.

- Een tijdelijke afwijking van het begrotingsbeleid - dat de rapporteur liever zou willen 
kwalificeren als 'efficiënt' dan als 'prudent' omdat dat in het geheel niet gedefinieerd wordt - als 
gedefinieerd in de verordening moet worden toegestaan, niet alleen bij ernstige economische 
maar ook bij sociale tegenslag.

- Lidstaten die structurele hervormingen doorvoeren zouden mogen afwijken van hun respectieve 
budgettaire middellangetermijndoelstellingen, echter niet in combinatie met 
pensioenhervormingen die gericht zijn op het bevorderen van bepaalde modellen. Deze 
mogelijkheid moet echter wel geboden worden aan lidstaten die structurele hervormingen 
doorvoeren waarmee wordt bijgedragen aan het behoud of de schepping van banen en aan de 
vermindering van armoede.

Tenslotte acht uw rapporteur het uiterst belangrijk dat versterking van het economisch bestuur 
samengaat met versterking van de democratische legitimiteit van het Europees bestuur. In dit 
opzicht moet de rol van het Europees Parlement in de gehele toezichtprocedure worden versterkt. 
Daarnaast zijn regelmatige raadpleging van de sociale partners en een grotere betrokkenheid van 
de parlementen van de lidstaten noodzakelijke voorwaarden voor een geloofwaardig en 
transparant toezichtkader.

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:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 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, lid 6, in samenhang met 
artikel 148, leden 3 en 4,

Or. en
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Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (1 bis) Met het oog op de ontwikkeling 
van een gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid, als bepaald in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), moeten de 
lidstaten en de Unie zich houden aan de 
richtsnoeren om de scholing, de opleiding 
en het aanpassingsvermogen van de 
werknemers te bevorderen en 
arbeidsmarkten die soepel reageren op 
economische veranderingen.

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In het VWEU wordt bepaald dat de 
Unie bij de bepaling en de uitvoering van 
haar beleid en optreden rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het stabiliteits- en groeipact is 
gebaseerd op de doelstelling van 

(3) Het stabiliteits- en groeipact is 
gebaseerd op de doelstelling van 
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deugdelijke openbare financiën als middel 
ter versterking van de voorwaarden voor 
prijsstabiliteit en voor een sterke duurzame 
groei die berust op financiële stabiliteit en 
bevorderlijk is voor de 
werkgelegenheidsschepping.

deugdelijke openbare financiën als middel 
ter versterking van de voorwaarden voor 
prijsstabiliteit en voor een sterke duurzame 
groei die berust op financiële stabiliteit en 
bevorderlijk is voor de 
werkgelegenheidsschepping en moet 
derhalve langetermijninvesteringen 
stimuleren voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei..

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) De inhoud van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma’s, alsook de 
criteria voor de toetsing ervan dienen 
verder te worden aangepast in het licht van 
de ervaring die met de tenuitvoerlegging 
van het stabiliteits- en groeipact is 
opgedaan, met name met betrekking tot 
zijn bijdrage aan groei en 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Versterking van het economisch 
bestuur moet gepaard gaan met 
versterking van de democratische 
legitimiteit van het Europees bestuur, 
hetgeen tot stand moet worden gebracht 
door het Europees Parlement en de 
nationale parlementen in een eerder 
stadium en nauwer te betrekken bij de 
gehele procedure van de coördinatie van 
het economisch beleid, volledig 
gebruikmakend van het instrumentarium 
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dat het VWEU biedt, met name de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en de Unie en de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Raad dient bij de bestudering 
en de bewaking van de stabiliteits- en de 
convergentieprogramma's en vooral van 
de begrotingsdoelstellingen op 
middellange termijn of de 
aanpassingstrajecten in de richting van 
die doelstellingen, rekening te houden met 
de terzake dienende conjuncturele en 



PE454.656v01-00 8/36 PA\852013NL.doc

NL

structurele kenmerken van de economie 
van elke lidstaat en de overloopeffecten 
ervan voor de economieën van de overige 
lidstaten.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er moet worden gestreefd naar een 
symmetrische aanpak van efficiënte 
budgettaire beleidvorming gedurende de 
gehele cyclus door een sterkere 
begrotingsdiscipline in economisch goede 
tijden, ten einde contracyclisch beleid toe 
te staan en de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling geleidelijk 
te bereiken. Verwezenlijking van die 
budgettaire 
middellangetermijndoelstelling zou de 
lidstaten in staat moeten stellen normale 
conjunctuurschommelingen te 
ondervangen zonder dat hun 
overheidstekort de referentiewaarde van 
3% van het bbp overschrijdt, en zou snelle 
vorderingen op weg naar budgettaire 
duurzaamheid moeten garanderen. Met 
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inachtneming hiervan zou deze 
budgettaire 
middellangetermijndoelstelling ook 
budgettaire manoeuvreerruimte moeten 
bieden voor met name 
overheidsinvesteringen die bevorderlijk 
zijn voor de verwezenlijking van de groei-
en werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Ten einde de nationale eigen 
verantwoordelijkheid voor het stabiliteits-
en groeipact te versterken, dienen 
nationale begrotingskaders volledig in 
overeenstemming te zijn met de 
doelstellingen van multilateraal toezicht 
in de Unie, en met name met het Europees 
semester, in de context waarvan de 
nationale parlementen en alle overige 
relevante belanghebbenden, in het 
bijzonder de sociale partners, tijdig op de 
hoogte worden gesteld en er op gepaste 
wijze bij worden betrokken. 

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Prudente budgettaire beleidsvorming 
houdt in dat het groeitempo van de 
overheidsuitgaven gewoonlijk niet hoger 
ligt dan een prudent bbp-groeitempo op 
middellange termijn, dat een overschrijding 
van die norm door discretionaire 
verhogingen van de overheidsontvangsten 

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

wordt opgevangen, en dat discretionaire 
verminderingen van de ontvangsten door 
uitgavenreducties worden gecompenseerd.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) In geval van een ernstige economische 
of sociale neergang dient een tijdelijke 
afwijking van de efficiënte budgettaire 
beleidsvorming te worden toegestaan om 
het herstel te bevorderen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel -2 bis (nieuw) (voor Afdeling 1A)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel -2 bis
Het multilaterale toezicht door de Raad 
zal worden uitgeoefend als onderdeel van 
het Europees semester (semester) 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening en de vereiste dat de lidstaten 
het economisch beleid beschouwen en de 
werkgelegenheid stimuleren als een zaak 
van gemeenschappelijk belang en dat zij 
hun beleid en hun optreden in dit opzicht 
binnen de Raad coördineren in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de artikelen 120 en 146, VWEU.
Het semester bestaat o.a. uit multilateraal 
toezicht op de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's in het kader 
van deze verordening, de preventie en 
correctie van macro-economische en 
sociale onevenwichtigheden krachtens 
Verordening (EU) nr. .../2011, de 
procedure bij buitensporige tekorten 
krachtens Verordening (EG) nr. 1467/97, 
de opstelling van de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en van de Unie, overeenkomstig 
artikel 212, lid 2, VWEU, en de 
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richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid waar de lidstaten 
rekening mee moeten houden 
overeenkomstig artikel 148, lid 2, VWEU, 
de uitvoering van die richtsnoeren, en de 
jaarlijkse beleidsrichtsnoeren die worden 
vastgesteld op de jaarlijkse economische 
en sociale top in het kader van de 
strategie die de Unie bepaalt. 
Het Europees Parlement en de nationale 
parlementen worden op gepaste wijze 
betrokken bij het Semester om de 
transparantie, de eigen 
verantwoordelijkheid en de 
verantwoordingsplicht van de genomen 
besluiten te versterken. Om ervoor te 
zorgen dat het Europees Parlement op 
gepaste wijze bij dit proces wordt 
betrokken wordt vóór 31 december 2011 
een interinstitutioneel akkoord gesloten 
tussen het Europees Parlement, de 
Europese Raad, de Raad en de 
Commissie. Dit procedurele akkoord 
wordt om de drie jaar herzien en zonodig 
gewijzigd. 
Het Economisch en Financieel Comité 
dat is opgericht overeenkomstig artikel 
134, VWEU, het comité voor de 
werkgelegenheid dat is opgericht 
overeenkomstig artikel 150, VWEU en het 
comité voor sociale bescherming dat is 
opgericht overeenkomstig artikel 160, 
VWEU worden indien nodig 
geraadpleegd. 
De relevante belanghebbenden, met name 
de sociale partners, worden in het kader 
van het semester geraadpleegd over alle 
belangrijke beleidsformuleringen 
waarover door de instellingen van de Unie 
wordt beraadslaagd." 

Or. en
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het volgende punt wordt ingevoegd:
"a bis) informatie over de consistentie van 
de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling met de 
groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen 
van de Unie, de globale richtsnoeren voor 
het economisch beleid van de lidstaten en 
van de Unie en de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten;"

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een kwantitatieve beoordeling van de 
budgettaire en andere economische 
beleidsmaatregelen die worden genomen of 
voorgesteld om de doelstellingen van het 
programma te bereiken, inclusief een 
kosten-batenanalyse van grote structurele 
hervormingen met rechtstreekse 
kostenbesparende effecten op de lange 
termijn, mede door verhoging van de 
potentiële groei;"

(c) een kwantitatieve beoordeling van de 
budgettaire en andere economische 
beleidsmaatregelen die worden genomen of 
voorgesteld om de doelstellingen van het 
programma te bereiken, inclusief een 
kosten-batenanalyse van grote structurele 
hervormingen die bevorderlijk zijn voor de 
verwezenlijking van de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op basis van beoordelingen door de 
Commissie, het Economisch en Financieel 
Comité, het comité voor de 
werkgelegenheid en het comité voor 
sociale bescherming, toetst de Raad in het 
kader van het multilaterale toezicht op 
grond van artikel 121, VWEU en in het 
kader van het onderzoek naar de 
tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheidsbeleid op grond van
artikel 148, VWEU de door de betrokken 
lidstaten gepresenteerde budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen, 
beoordeelt hij of de economische 
veronderstellingen waarop het programma 
is gebaseerd, realistisch zijn, of het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling passend is 
en of de met het oog op de inachtneming 
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van het aanpassingstraject genomen of 
voorgenomen maatregelen afdoende zijn 
om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling gedurende 
de cyclus te halen.

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van plotselinge externe schokken 
die door de Commissie worden 
waargenomen mag de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling op verzoek 
van de betrokken lidstaat of op voorstel 
van de Commissie door de Raad worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling onderzoekt 
de Raad of de betrokken lidstaat de 
jaarlijkse verbetering van zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en andere tijdelijke 
maatregelen, die nodig is om zijn 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
te bereiken, nastreeft, met 0,5% van het 
bbp als benchmark. Voor lidstaten met een 
hoge schuld, buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden of beide 

Bij de beoordeling van het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling onderzoekt 
de Raad of de betrokken lidstaat de 
jaarlijkse verbetering van zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en andere tijdelijke 
maatregelen, die nodig is om zijn 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
te bereiken, nastreeft, met 0,5% van het 
bbp als benchmark. Voor lidstaten met een 
hoge schuld, buitensporige macro-
economische en sociale
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onderzoekt de Raad of de jaarlijkse 
verbetering van het conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en
andere tijdelijke maatregelen, groter is dan
0,5% van het bbp. De Raad neemt in 
aanmerking of in economisch goede tijden 
een grotere aanpassing wordt nagestreefd, 
terwijl in economisch slechte tijden een 
minder zware inspanning toelaatbaar is.

onevenwichtigheden of beide onderzoekt 
de Raad of de jaarlijkse verbetering van het 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en andere tijdelijke 
maatregelen, ten minste 0,5% van het bbp 
is. De Raad neemt in aanmerking of in 
economisch goede tijden een grotere 
aanpassing wordt nagestreefd, terwijl in 
economisch slechte tijden een minder 
zware inspanning toelaatbaar is.

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Budgettaire beleidsvorming wordt als 
prudent beschouwd en dus als bevorderlijk 
voor de verwezenlijking van de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling en voor de 

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

handhaving daarvan in de tijd, indien aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, indien hun budgettaire 
beleidsvorming in overeenstemming is 
met de relevante bepalingen van het 
VWEU en met deze verordening.

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) discretionaire verminderingen van 
overheidsontvangsten worden door 
uitgavenreducties, door discretionaire 
verhogingen van andere 
overheidsontvangsten of door beide 
gecompenseerd.

(c) discretionaire verminderingen van 
overheidsontvangsten worden door 
uitgavenreducties, door discretionaire 
verhogingen van andere 
overheidsontvangsten of door beide 
gecompenseerd voor lidstaten die hun 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen niet 
hebben gehaald.

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
bijdrage van die hervormingen aan het 
behoud of het creëren van 
werkgelegenheid en aan de vermindering 
van armoede. De lidstaten die dergelijke 
hervormingen doorvoeren, wordt 
toegestaan van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken. 
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beheerde pijler moet weerspiegelen en een 
tijdelijk karakter draagt, en dat een 
passende veiligheidsmarge ten opzichte 
van de tekortreferentiewaarde wordt 
aangehouden. 

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 5 – lid 1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad onderzoekt voorts of de inhoud 
van het stabiliteitsprogramma het 
verwezenlijken van duurzame convergentie 
binnen het eurogebied en de nauwere 
coördinatie van het economisch beleid 
bevordert en of het economisch beleid van 
de betrokken lidstaat strookt met de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie.

De Raad onderzoekt voorts of de inhoud 
van het stabiliteitsprogramma het 
verwezenlijken van duurzame convergentie 
binnen het eurogebied en de nauwere 
coördinatie van het economisch beleid 
bevordert en of het economisch beleid van 
de betrokken lidstaat strookt met artikel 9 
VWEU, met name ten aanzien van de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting, de 
groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen 
van de Unie, de globale richtsnoeren voor 
het economisch beleid van de lidstaten en 
de Europese Unie en de richtsnoeren voor 
het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In perioden van ernstige economische 
neergang van algemene aard kan de 

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

toegestaan tijdelijk af te wijken van het 
aanpassingstraject dat de in de vierde 
alinea bedoelde budgettaire beleidsvorming 
impliceert.

Or. en

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De toetsing van het 
stabiliteitsprogramma door de Raad vindt 
plaats binnen ten hoogste drie maanden na 
de indiening van het programma. Op 
aanbeveling van de Commissie en na 
raadpleging van het Economisch en 
Financieel Comité, het comité voor de 
werkgelegenheid en het comité voor 
sociale bescherming brengt de Raad indien 
nodig advies uit over het programma. 
Indien de Raad overeenkomstig de 
artikelen 9 en 121 VWEU van mening is 
dat doelstellingen en inhoud van het 
programma moeten worden aangescherpt 
met een bijzondere verwijzing naar 
efficiënte budgettaire beleidsvorming, 
verzoekt de Raad in zijn advies de 
betrokken lidstaat zijn programma aan te 
passen."

Or. en

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3,

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

VWEU, volgt de Raad, op basis van de 
door de deelnemende lidstaten verstrekte 
gegevens en de door de Commissie, het 
Economisch en Financieel Comité, het 
comité voor de werkgelegenheid en het 
comité voor sociale bescherming verrichte 
evaluatie, de uitvoering van de 
stabiliteitsprogramma's, met name om vast 
te stellen of de feitelijke of verwachte 
begrotingssituatie aanzienlijk afwijkt van 
de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, of van het 
passende aanpassingstraject in de richting 
van die doelstelling, als gevolg van 
afwijkingen van een efficiënte budgettaire 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36

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

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

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

Or. en

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwijking wordt buiten beschouwing 
gelaten indien de betrokken lidstaat de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
ruimschoots heeft verwezenlijkt, rekening 
houdend met de aanwezigheid van 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden, en indien de 
begrotingsplannen van het 
convergentieprogramma deze doelstelling 
tijdens de programmaperiode niet in gevaar 
brengen.

De afwijking wordt buiten beschouwing 
gelaten indien de betrokken lidstaat de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
heeft verwezenlijkt, rekening houdend met 
de aanwezigheid van buitensporige macro-
economische en sociale 
onevenwichtigheden, en indien de 
begrotingsplannen van het 
convergentieprogramma deze doelstelling 
tijdens de programmaperiode niet in gevaar 
brengen.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 6 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter b – punt i bis (nieuw) 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het volgende punt wordt ingevoegd:
"a bis) informatie over de consistentie van 
de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling met de 
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groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen 
van de Unie, de globale richtsnoeren voor 
het economisch beleid van de lidstaten en 
van de Unie en de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten;"

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 – letter b – punt ii
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een kwantitatieve beoordeling van de 
budgettaire en andere economische 
beleidsmaatregelen die worden genomen of 
voorgesteld om de doelstellingen van het 
programma te bereiken, inclusief een 
kosten-batenanalyse van grote structurele 
hervormingen met rechtstreekse 
kostenbesparende effecten op de lange 
termijn, mede door verhoging van de 
potentiële groei;"

(c) een kwantitatieve beoordeling van de 
budgettaire en andere economische 
beleidsmaatregelen die worden genomen of 
voorgesteld om de doelstellingen van het 
programma te bereiken, inclusief een 
kosten-batenanalyse van grote structurele 
hervormingen die bevorderlijk zijn voor de 
verwezenlijking van de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie;

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens over de ontwikkelingen 
van de overschot/tekortquote en de 
schuldquote van de overheid, de groei van 
de overheidsuitgaven, het geplande 
groeipad van de overheidsontvangsten bij 
ongewijzigd beleid, de geplande 
discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde en de belangrijkste 
economische aannames als bedoeld in lid 
2, onder a) en b), worden op jaarbasis 

3. De gegevens over de ontwikkelingen 
van de overschot/tekortquote en de 
schuldquote van de overheid, de groei van 
de uitgaven van de overheid en haar 
bijdrage aan de uitvoering van de groei-
en werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie, het geplande groeipad van de 
overheidsontvangsten bij ongewijzigd 
beleid, de geplande discretionaire 
maatregelen aan de ontvangstenzijde en de 



PE454.656v01-00 26/36 PA\852013NL.doc

NL

verstrekt en hebben betrekking op het 
voorafgaande jaar, het lopende jaar en ten 
minste de drie volgende jaren.

belangrijkste economische aannames als 
bedoeld in lid 2, onder a), a bis) en b), 
worden op jaarbasis verstrekt en hebben 
betrekking op het voorafgaande jaar, het 
lopende jaar en ten minste de drie volgende 
jaren.

Or. en

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op basis van beoordelingen door de 
Commissie, het Economisch en Financieel 
Comité, het comité voor de 
werkgelegenheid en het comité voor 
sociale bescherming, toetst de Raad in het 
kader van het multilaterale toezicht op 
grond van artikel 121 VWEU en in het 
kader van het onderzoek naar de 
tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheidsbeleid op grond van 
artikel 148 VWEU de door de betrokken 
lidstaten gepresenteerde budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen, 
beoordeelt hij of de economische 
veronderstellingen waarop het programma 
is gebaseerd, realistisch zijn, of het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling passend is 
en of de met het oog op de inachtneming 
van het aanpassingstraject genomen en/of 
voorgenomen maatregelen afdoende zijn 
om de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling gedurende 
de cyclus te halen en om duurzame 
convergentie te bereiken.

Or. en
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Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van plotselinge externe schokken 
die door de Commissie worden 
waargenomen mag de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling op verzoek 
van de betrokken lidstaat of op voorstel 
van de Commissie door de Raad worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling neemt de 
Raad in aanmerking of in economisch 
goede tijden een grotere aanpassing wordt 
nagestreefd, terwijl in economisch slechte 
tijden een minder zware inspanning 
toelaatbaar is. Voor lidstaten met een hoge 
schuld, buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden of beide onderzoekt 
de Raad of de jaarlijkse verbetering van het 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en andere tijdelijke 
maatregelen, groter is dan 0,5% van het 
bbp. Voor WKM2-lidstaten onderzoekt de 
Raad of de betrokken lidstaat de jaarlijkse 
verbetering van zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
andere tijdelijke maatregelen, die nodig is 
om zijn budgettaire 
middellangetermijndoelstelling te bereiken, 
nastreeft, met 0,5% van het bbp als 

Bij de beoordeling van het 
aanpassingstraject richting de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling neemt de 
Raad in aanmerking of in economisch 
goede tijden een grotere aanpassing wordt 
nagestreefd, terwijl in economisch slechte 
tijden een minder zware inspanning 
toelaatbaar is. Voor lidstaten met een hoge 
schuld, buitensporige macro-economische 
en sociale onevenwichtigheden of beide 
onderzoekt de Raad of de jaarlijkse 
verbetering van het conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
andere tijdelijke maatregelen, ten minste
0,5% van het bbp is. Voor WKM2-
lidstaten onderzoekt de Raad of de 
betrokken lidstaat de jaarlijkse verbetering 
van zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
andere tijdelijke maatregelen, die nodig is 
om zijn budgettaire 
middellangetermijndoelstelling te bereiken, 
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benchmark. nastreeft, met 0,5% van het bbp als 
benchmark. 

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) voor lidstaten die de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling hebben 
verwezenlijkt, indien hun budgettaire 
beleidsvorming in overeenstemming is 
met de relevante bepalingen van het 
VWEU en met deze verordening;

Or. en

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE454.656v01-00 30/36 PA\852013NL.doc

NL

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) discretionaire verminderingen van 
overheidsontvangsten worden door 
uitgavenreducties, door discretionaire 
verhogingen van andere 
overheidsontvangsten of door beide 
gecompenseerd. 

(c) discretionaire verminderingen van 
overheidsontvangsten worden door 
uitgavenreducties, door discretionaire 
verhogingen van andere 
overheidsontvangsten of door beide 
gecompenseerd voor lidstaten die hun 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen niet 
hebben gehaald. 

Or. en

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling voor de 

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

lidstaten die dit doel nog niet hebben 
bereikt, en bij het toestaan van een 
tijdelijke afwijking van deze doelstelling 
voor lidstaten die de doelstelling wel 
hebben bereikt, met dien verstande dat er 
een passende veiligheidsmarge voor de 
inachtneming van de 
tekortreferentiewaarde gewaarborgd moet 
zijn, en dat een terugkeer naar de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
binnen de programmaperiode wordt 
verwacht, houdt de Raad rekening met de 
uitvoering van structurele hervormingen 
die bevorderlijk zijn voor de 
verwezenlijking van de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie.

Or. en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
bijdrage van die hervormingen aan het 
behoud of het creëren van 
werkgelegenheid en aan de vermindering 
van armoede. De lidstaten die dergelijke 
hervormingen doorvoeren, wordt 
toegestaan van het aanpassingstraject 
richting budgettaire 
middellangetermijndoelstelling of van de 
doelstelling zelf af te wijken.
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Or. en

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad onderzoekt voorts of de inhoud 
van het convergentieprogramma de 
nauwere coördinatie van het economisch 
beleid bevordert en of het economisch 
beleid van de betrokken lidstaat strookt 
met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Europese Unie. Voorts onderzoekt de Raad 
voor de WKM2-lidstaten of de inhoud van 
het convergentieprogramma een 
probleemloze deelname aan het 
wisselkoersmechanisme waarborgt.

De Raad onderzoekt voorts of de inhoud 
van het convergentieprogramma de 
nauwere coördinatie van het economisch 
beleid bevordert en of het economisch 
beleid van de betrokken lidstaat strookt 
met artikel 9 VWEU, met name ten 
aanzien van de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting, de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie, de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Europese Unie en de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. 
Voorts onderzoekt de Raad voor de 
WKM2-lidstaten of de inhoud van het 
convergentieprogramma een probleemloze 
deelname aan het wisselkoersmechanisme 
waarborgt.

Or. en

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De toetsing van het 
convergentieprogramma door de Raad 
vindt plaats binnen ten hoogste drie 
maanden na de indiening van het 
programma. Op aanbeveling van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Economisch en Financieel Comité, het 
comité voor de werkgelegenheid en het 
comité voor sociale bescherming brengt de 
Raad indien nodig advies uit over het 
programma. Indien de Raad 
overeenkomstig de artikelen 9 en 121 
VWEU van mening is dat doelstellingen en 
inhoud van het programma moeten worden 
aangescherpt met een bijzondere 
verwijzing naar efficiënte budgettaire 
beleidsvorming, verzoekt de Raad in zijn 
advies de betrokken lidstaat zijn 
programma aan te passen."

Or. en

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van het multilaterale 
toezicht overeenkomstig artikel 121, lid 3, 
van het Verdrag, volgt de Raad, op basis 
van de door de lidstaten met een derogatie 
verstrekte gegevens en de door de 

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

de Commissie, het Economisch en 
Financieel Comité, het comité voor de 
werkgelegenheid en het comité voor 
sociale bescherming verrichte evaluatie, de 
uitvoering van de 
convergentieprogramma's, met name om 
vast te stellen of de feitelijke of verwachte 
begrotingssituatie aanzienlijk afwijkt van 
de budgettaire 
middellangetermijndoelstelling, of van het 
passende aanpassingstraject in de richting 
van die doelstelling, als gevolg van 
afwijkingen van een efficiënte budgettaire 
beleidsvorming.

Or. en

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ingeval er van een aanzienlijke 
afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming als bedoeld in artikel 9, lid 
1, vierde alinea, van deze verordening 
sprake is, en ter voorkoming van een 
buitensporig tekort, kan de Commissie 
overeenkomstig artikel 121, lid 4, van het 
Verdrag een waarschuwing tot de 
betrokken lidstaat richten. 

2. Ingeval er van een aanzienlijke 
afwijking van de efficiënte budgettaire 
beleidsvorming als bedoeld in artikel 9, lid 
1, vierde alinea, van deze verordening 
sprake is, en ter voorkoming van een 
buitensporig tekort of overschot, kan de 
Commissie overeenkomstig artikel 121, lid 
4, VWEU een waarschuwing tot de 
betrokken lidstaat richten. 

Or. en

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een afwijking van de prudente budgettaire 
beleidsvorming wordt als aanzienlijk 
beschouwd als de volgende 

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

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

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afwijking wordt buiten beschouwing 
gelaten indien de betrokken lidstaat de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
ruimschoots heeft verwezenlijkt, rekening 
houdend met de aanwezigheid van 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden, en indien de 
begrotingsplannen van het 
convergentieprogramma deze doelstelling 
tijdens de programmaperiode niet in gevaar 
brengen.

De afwijking wordt buiten beschouwing 
gelaten indien de betrokken lidstaat de 
budgettaire middellangetermijndoelstelling 
heeft verwezenlijkt, rekening houdend met 
de aanwezigheid van buitensporige macro-
economische of sociale 
onevenwichtigheden, en indien de 
begrotingsplannen van het 
convergentieprogramma deze doelstelling 
tijdens de programmaperiode niet in gevaar 
brengen.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 10 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 
Verordening (EG) nr. 1466/97 
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en


