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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Op 29 september 2010 presenteerde de Commissie een wetgevingspakket gericht op het 
versterken van het economisch bestuur in de EU en de eurozone. Het pakket bestaat uit zes 
voorstellen: vier daarvan hebben betrekking op fiscale kwesties, waaronder hervorming van 
het stabiliteits- en groeipact, terwijl twee nieuwe verordeningen gericht zijn op het opsporen 
en aanpakken van zich ontwikkelende macro-economische onevenwichtigheden in de EU en 
de eurozone.

In de laatste twee voorstellen, en teneinde het economisch toezicht van de EU tot niet-fiscale 
kwesties uit te breiden, stelt de Commissie een aantal nieuwe elementen voor met betrekking 
tot het uitoefenen van toezicht op en het corrigeren van macro-economische 
onevenwichtigheden. Het 'preventieve gedeelte' van deze elementen omvat een regelmatige 
beoordeling van het risico op onevenwichtigheden op basis van een scorebord van indicatoren 
en diepgaande landenanalyses. Indien nodig kan de Raad een lidstaat met ernstige 
onevenwichtigheden of onevenwichtigheden die de werking van de economische en 
monetaire unie in gevaar brengen, een landenspecifieke aanbeveling doen. Het 'corrigerende 
gedeelte' in het voorstel betreffende "handhavingsmaatregelen voor de correctie van 
buitensporige macro-economische onevenwichtigheden" houdt in dat lidstaten van de 
eurozone die zich onvoldoende aan de respectieve aanbevelingen houden het onderwerp 
kunnen worden van een procedure bij buitensporige tekorten, en, in het uiterste geval, sancties 
opgelegd kunnen worden in de vorm van een jaarlijkse boete. 

Opmerkingen

De voorstellen van de Commissie bevatten veel goede ideeën. In het algemeen is de 
rapporteur het met de Commissie eens dat er een nieuwe, gestructureerde procedure voor het 
voorkomen en corrigeren van ongewenste macro-economische onevenwichtigheden in elke 
lidstaat moet worden ontwikkeld. De rapporteur herinnert eraan dat de Commissie in haar 
EMU@10-mededeling reeds aangaf dat de verschillen tussen de lidstaten ook vóór de crisis al 
groter werden, en aan het feit dat de EMU@10-resolutie van het Europees Parlement hieraan 
al uitvoerig aandacht besteedde. Een mechanisme voor het uitoefenen van toezicht op en het 
aanpakken van dit soort onevenwichtigheden is derhalve meer dan welkom. De rapporteur is 
overigens wel de mening toegedaan dat er een aantal aanpassingen moeten worden 
doorgevoerd, teneinde te waarborgen dat onevenwichtigheden en verschillende tussen 
lidstaten op een doeltreffende manier worden opgespoord, voorkomen en, uiteindelijk, 
gecorrigeerd. De rapporteur stelt dan ook een aantal amendementen voor op de voorstellen 
van de Commissie betreffende "preventie en correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden" en betreffende "handhavingsmaatregelen voor de correctie van 
buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone", waarbij in het 
bijzonder de volgende aspecten aan bod komen:

- het EU-kader voor toezicht moet ook betrekking hebben op werkgelegenheids- en sociale 
aspecten, naast aspecten van algemene economische en financiële aard. Artikel 148 van het 
Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) moet derhalve in het 
preventieve gedeelte van het kader voor toezicht als rechtsgrond worden toegevoegd, en de 
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desbetreffende verordening moet in gelijke mate betrekking hebben op preventie en correctie 
van macro-economische én sociale onevenwichtigheden. Op deze wijze is een meer 
geïntegreerde economische en sociale aanpak gegarandeerd.

- bij het beoordelen van onevenwichtigheden moeten (in het verlengde van het bovenstaande)
de instrumenten die stoelen op artikel 148 VWEU, en in het bijzonder de richtsnoeren voor 
het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, mede in overweging worden genomen en 
worden aangevuld met specifieke instrumenten voor het opsporen en voorkomen van sociale 
onevenwichtigheden. Dit houdt in dat het comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het 
comité sociale bescherming (SPC) actief bij alle relevante toezichtsprocedures moeten 
worden betrokken.

- het scorebord van indicatoren, dat moet dienen als een instrument voor het vroegtijdig 
opsporen en volgen van onevenwichtigheden, moet door de Commissie overeenkomstig 
artikel 290 VWEU in de vorm van gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd en 
vervolgens regelmatig worden geactualiseerd. Tot de belangrijkste indicatoren moeten 
behoren werkgelegenheid, werkloosheid, armoede en belastingaspecten.

- het systeem voor het corrigeren van onevenwichtigheden moet niet uitsluitend een bijdrage 
leveren aan de begrotingsdiscipline van de lidstaten van de eurozone. Het is net zo belangrijk 
dat het zo is ontworpen dat het helpt schokken te voorkomen, en duurzame groei en banen te 
creëren. Het systeem moet bijdragen aan het verwezenlijken van de EU-doelstellingen voor 
groei en werkgelegenheid zoals goedgekeurd in het kader van de Europa 2020-strategie.

- daarnaast is het belangrijk dat het correctiesysteem, ook in het geval van het corrigeren van 
buitensporige onevenwichtigheden, niet alleen uit boetes (sancties) bestaat, maar ook uit 
stimulansen. Elk besluit om een lidstaat een sanctie of een boete op te leggen, moet worden 
voorafgegaan door een beoordeling van de sociale impact. 

- de boetes die worden geïnd van de lidstaten die zich niet aan de respectieve aanbevelingen 
houden, moeten worden gebruikt voor steun voor de EU-doelstellingen betreffende 
investeringen en het scheppen van werkgelegenheid op de lange termijn, en niet alleen 
worden verdeeld onder de lidstaten tegen wie geen procedure wegens buitensporige tekorten 
loopt, zoals de Commissie heeft voorgesteld.

Tot slot vindt de rapporteur het van het allergrootste belang dat de rol van het Europees 
Parlement in het hele toezichtproces wordt versterkt. Daarnaast zijn regelmatige raadpleging 
van de sociale partners en een sterkere betrokkenheid van de nationale parlementen 
noodzakelijke voorwaarden voor een geloofwaardig en transparant kader voor 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
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om een gecoördineerde strategie 
voor werkgelegenheid te ontwikkelen, 
zoals voorzien in het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU), dienen de lidstaten en de EU 
zich te houden aan de leidende beginselen 
van het bevorderen van een vaardige, 
goed opgeleide en flexibele 
beroepsbevolking en arbeidsmarkten die 
inspelen op economische veranderingen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In het VWEU staat 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 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) De Europese Raad van 17 juni 
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2010 heeft goedkeuring gehecht aan een 
nieuwe strategie voor banen en groei, de 
Europa 2020-strategie, die de EU in staat 
moet stellen sterker uit de crisis 
tevoorschijn te komen en haar economie 
af te stemmen op slimme, duurzame en 
inclusieve groei met hoge niveaus van 
werkgelegenheid, productiviteit en sociale 
cohesie. De Europese Raad heeft ook 
besloten het startsein te geven, op 1 
januari 2011, voor het Europees semester 
van beleidscoördinatie om de lidstaten in 
de gelegenheid te stellen te profiteren van 
vroegtijdige coördinatie op het niveau van 
de Unie en te komen tot versterkt toezicht 
en een gelijktijdige beoordeling van zowel 
budgettaire maatregelen, als structurele 
hervormingen gericht op groei en 
werkgelegenheid. 

Or. en

Amendement 4

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 5

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 

(3) In het bijzonder moet het toezicht op 
het economisch beleid van de lidstaten 
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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 moet 
gepaard gaan met een verdieping van het 
begrotingstoezicht.

worden verruimd tot meer dan louter 
budgettair toezicht om buitensporige 
macro-economische en sociale 
onevenwichtigheden te voorkomen en om 
de betrokken lidstaten te helpen 
corrigerende plannen uit te werken voordat 
de verschillen een blijvend karakter 
krijgen, om elkaar aanvullende 
ontwikkelingsstrategieën te bevorderen en 
om het toezicht op de vooruitgang in de 
richting van verwezenlijking van de EU-
doelstellingen inzake groei en banen te 
faciliteren. Deze verruiming moet gepaard 
gaan met een verdieping van het 
begrotingstoezicht.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Om dergelijke onevenwichtigheden te 
helpen aanpakken, is een meer 
geïntegreerde economische en sociale 
aanpak en een wettelijk vastgelegde 
procedure noodzakelijk.

Or. en

Amendement 7

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. De 
procedure moet worden verankerd in de 
jaarlijkse cyclus voor multilateraal 

(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, 
inclusief stimulansen én boetes. De 
procedure moet worden verankerd in de 
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toezicht. jaarlijkse cyclus voor multilateraal 
toezicht.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De handhaving van Verordening (EU) 
nr. […/…] moet worden versterkt door 
boeten in te stellen voor lidstaten die de 
euro als munt hebben en herhaaldelijk 
nalaten gevolg te geven aan de 
aanbevelingen om buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden aan te 
pakken.

(6) De handhaving van Verordening (EU) 
nr. […/…] moet worden versterkt door 
stimulansen en boeten in te stellen voor 
lidstaten die de euro als munt hebben en 
herhaaldelijk nalaten gevolg te geven aan 
de aanbevelingen om buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden aan te 
pakken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bij macro-economische 
onevenwichtigheden bestaat een 
aanzienlijke kans dat gedurende de gehele 
conjunctuurcyclus overdreven fluctuaties 
optreden in de overheidsontvangsten en –
uitgaven, hetgeen de totaalcijfers ongunstig 
beïnvloedt en een vertekend beeld doet 
ontstaan voor de budgettaire planning en 
besluitvorming. Als verkeerde budgettaire 
beleidskeuzes worden gemaakt op basis 
van vertekende ontwikkelingen, kan dit de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
verzwakken en mogelijk in gevaar 
brengen. Als er niets aan gedaan wordt, 
kunnen budgettaire en andere macro-
economische onevenwichtigheden elkaar 
versterken en de goede werking van de 
economische en monetaire unie in gevaar 

(7) Bij macro-economische 
onevenwichtigheden bestaat een 
aanzienlijke kans dat gedurende de gehele 
conjunctuurcyclus overdreven fluctuaties 
optreden in de overheidsontvangsten en –
uitgaven, hetgeen de totaalcijfers ongunstig 
beïnvloedt en een vertekend beeld doet 
ontstaan voor de budgettaire planning en 
besluitvorming. Als verkeerde budgettaire 
beleidskeuzes worden gemaakt op basis 
van vertekende ontwikkelingen, kan dit de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
verzwakken en mogelijk in gevaar 
brengen. Als er niets aan gedaan wordt, 
kunnen budgettaire en andere macro-
economische onevenwichtigheden elkaar 
versterken en de goede werking van de 
economische en monetaire unie in gevaar 
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brengen. Daarom zou een systeem voor de 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden moeten bijdragen aan 
de begrotingsdiscipline van de lidstaten die 
de euro als munt hebben. 

brengen. Daarom zou een systeem voor de 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden moeten bijdragen aan 
zo goed mogelijke gemeenschappelijke 
beleidsmaatregelen door te voorkomen dat 
zich asymmetrische schokken voordoen, 
en ook aan duurzame groei, nieuwe 
banen en de begrotingsdiscipline van de 
lidstaten die de euro als munt hebben. 

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De procedure voor de toepassing van 
de boeten op de lidstaten die nalaten 
effectieve maatregelen te nemen om de 
macro-economische onevenwichtigheden 
te corrigeren moet in die zin worden 
opgevat dat de toepassing van de boete op 
deze lidstaten de regel en niet de 
uitzondering zou zijn. 

(11) De procedure voor de toepassing van 
de boeten op de lidstaten die nalaten 
effectieve maatregelen te nemen om de 
macro-economische onevenwichtigheden 
te corrigeren moet in die zin worden 
opgevat dat de toepassing van de boete op 
deze lidstaten billijk en doeltreffend zou 
zijn. 

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De geïnde boeten moeten worden 
verdeeld onder de lidstaten die de euro als 
munt hebben, ten aanzien waarvan geen 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden loopt en die evenmin 
een buitensporig tekort hebben. 

(12) De geïnde boeten moeten worden 
gebruikt voor steun voor de 
verwezenlijking van de EU-doelstellingen 
inzake investeringen en banen op de 
lange termijn.

Or. en

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om individuele 
besluiten te nemen voor de in deze 
verordening bepaalde toepassing van de 
boete, moet aan de Raad worden verleend. 
In het kader van de binnen de Raad geleide 
coördinatie van het economisch beleid van 
de lidstaten als bedoeld in artikel 121, lid 
1, van het Verdrag, vormen deze 
individuele besluiten een integrerend 
vervolg op de door de Raad 
overeenkomstig artikel 121 van het 
Verdrag en Verordening (EU) nr. […/…] 
genomen maatregelen.

(13) De bevoegdheid om individuele 
besluiten te nemen voor de in deze 
verordening bepaalde toepassing van de 
boete, moet aan de Raad worden verleend, 
na raadpleging van het Europees 
Parlement. In het kader van de binnen de 
Raad geleide coördinatie van het 
economisch beleid van de lidstaten als 
bedoeld in artikel 121, lid 1 VWEU, 
vormen deze individuele besluiten een 
integrerend vervolg op de door de Raad 
overeenkomstig de artikelen 121 en 148 
VWEU en Verordening (EU) nr. […/…] 
genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt een systeem van 
boeten vast voor de effectieve correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden 
in het eurogebied.

1. Deze verordening stelt een systeem van 
stimulansen en boeten vast voor de 
effectieve correctie van macro-
economische onevenwichtigheden in het 
eurogebied.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Boeten Stimulansen en boeten

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 –inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op voorstel van de Commissie wordt 
door de Raad een jaarlijkse boete opgelegd 
indien:

1. Op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement 
wordt door de Raad een jaarlijkse boete, op 
basis van een koolstofbelasting of op een 
verhoging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting, opgelegd indien:

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het besluit wordt geacht door de Raad te 
zijn aangenomen tenzij hij met 
gekwalificeerde meerderheid binnen tien 
dagen na de aanneming door de Commissie 
besluit het voorstel te verwerpen. De Raad 
mag het voorstel overeenkomstig artikel 
293, lid 1, van het Verdrag wijzigen. 

Het besluit wordt genomen nadat eerst een 
beoordeling van de sociale impact heeft 
plaatsgevonden en wordt geacht door de 
Raad te zijn aangenomen tenzij hij met 
gekwalificeerde meerderheid binnen tien 
dagen na de aanneming door de Commissie 
besluit het voorstel te verwerpen. De Raad 
mag het voorstel overeenkomstig artikel 
293, lid 1, VWEU wijzigen. 

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
op grond van uitzonderlijke economische 
omstandigheden of op een met redenen 
omkleed verzoek van de betrokken lidstaat 
dat binnen tien dagen na de in lid 1 
bedoelde aanneming van de conclusies van 

3. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
op grond van uitzonderlijke economische 
of sociale omstandigheden of op een met 
redenen omkleed verzoek van de betrokken 
lidstaat dat binnen tien dagen na de in lid 1 
bedoelde aanneming van de conclusies van 
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de Raad aan de Commissie wordt gericht, 
voorstellen het bedrag van de boete te 
verminderen of te annuleren. 

de Raad aan de Commissie wordt gericht, 
voorstellen het bedrag van de boete te 
verminderen of te annuleren. 

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 3 van deze 
verordening geïnde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden in verhouding tot 
hun aandeel in het totale bruto nationaal 
inkomen (bni) van de in aanmerking 
komende lidstaten verdeeld onder de 
lidstaten die de euro als munt hebben, ten 
aanzien waarvan geen procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden in de 
zin van Verordening (EU) nr. […/…] 
loopt en die evenmin een buitensporig 
tekort hebben zoals bepaald 
overeenkomstig artikel 126, lid 6, van het 
Verdrag.

De overeenkomstig artikel 3 van deze 
verordening geïnde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 
VWEU en worden gebruikt voor steun 
voor de verwezenlijking van de EU-
doelstellingen inzake investeringen en 
banen op de lange termijn. 

Or. en


