
PA\852020NL.doc PE454.658v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2010/0276(CNS)

6.1.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad over de bespoediging en 
verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige 
tekorten
(COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

Rapporteur voor advies: David Casa



PE454.658v01-00 2/18 PA\852020NL.doc

NL

PA_Legam



PA\852020NL.doc 3/18 PE454.658v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Op 29 september 2010 stelde de Commissie een wetgevingspakket voor ter versterking van 
het economisch bestuur in de EU en de eurozone. Dit pakket bestaat uit zes voorstellen: vier 
ervan gaan over fiscale kwesties, waaronder een hervorming van het stabiliteits- en groeipact 
(SGP) en twee nieuwe verordeningen met betrekking tot het opsporen en aanpakken van 
beginnende macro-economische wanverhoudingen binnen de EU en de eurozone.

De Commissie stelt voor dat de lidstaten het SGP meer naleven en de coördinatie van het 
fiscale beleid wordt uitgebreid. Binnen de zogenaamde 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 voorspoedige perioden een voorzichtig fiscaal beleid 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.

Daarnaast wordt voorgesteld een richtlijn aan te nemen ter invoering van eisen waaraan de 
begrotingskaders van de lidstaten moeten voldoen; door de invoering van minimumvereisten 
voor de begrotingskaders van de lidstaten en van controle op de overeenstemming van deze 
kaders met hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag, zullen de lidstaten tot meer 
verantwoordelijkheid op fiscaal vlak aangespoord worden. 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 uit de eurozone te 
versterken.

Opmerkingen

Dit ontwerpadvies heeft betrekking op het Commissievoorstel tot wijziging van verordening 
nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de 
procedure bij buitensporige tekorten, dat de rapporteur voorstelt als volgt te verbeteren:

- De handhaving van de begrotingscontrole moet altijd in overeenstemming zijn met de 
overkoepelende doelstellingen van de EU, en in het bijzonder met de bepalingen van artikel 9 
van het VWEU over de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale bescherming en de bestrijding van sociale uitsluiting.

- Bij het toezicht op de inachtneming van de voorschriften betreffende begrotingsdiscipline en 
bij het nemen van besluiten in dit verband moet bijzondere aandacht worden besteed aan 
ernstige economische en sociale neergangen die de financiële situatie van regeringen kunnen 
beïnvloeden.

- Lidstaten die structurele hervormingen doorvoeren, kunnen eventueel afwijken van hun 
begrotingsdoelstellingen op middellange termijn, maar deze mogelijkheid mag niet gebruikt 
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worden bij pensioenhervormingen die gericht zijn op de promotie 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.

- Boetes betaald door lidstaten die niet aan de hun gedane aanbevelingen voldoen, moeten 
dienen als ondersteuning voor de investerings- en werkgelegenheidsdoelstellingen van de EU 
op lange termijn en mogen niet alleen verdeeld worden onder de lidstaten waartegen geen 
buitensporigtekortprocedure loopt, zoals de Commissie voorstelt te doen.

- De versterking van het economische bestuur moet gepaard gaan met een versteviging van de 
democratische legitimiteit van het Europese bestuur. In dit verband moet het Europees 
Parlement gedurende het volledige controleproces een grotere rol spelen. 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

(1) De coördinatie van het economische 
beleid van de lidstaten binnen de Unie 
zoals voorgeschreven door het Verdrag 
dient de inachtneming van de volgende 
grondbeginselen in te houden: stabiele 
prijzen, gezonde overheidsfinanciën en 
monetaire voorwaarden en een houdbare 
betalingsbalans.

(1) De coördinatie van het economische 
beleid van de lidstaten binnen de Unie 
zoals voorgeschreven door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) dient de inachtneming van 
de volgende grondbeginselen in te houden: 
een hoog niveau van werkgelegenheid en 
sociale cohesie, stabiele prijzen, gezonde 
overheidsfinanciën en monetaire
voorwaarden en een houdbare 
betalingsbalans. 

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) In het VWEU is bepaald dat de 
Unie bij de bepaling en de uitvoering van 
haar beleid en optreden rekening moet 
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 – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Het stabiliteits- en groeipact is 
gebaseerd op de doelstelling van 
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 
daarom langetermijninvesteringen 
stimuleren voor een intelligente, 
duurzame en inclusieve groei. 

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het versterkte kader voor het 
begrotingstoezicht moet echter bijdragen 
tot de doelstellingen van de Unie op het 
vlak van groei en werkgelegenheid, en 
moet bij economische of sociale 
neergangen gecombineerd worden met 
inspanningen die erop gericht zijn de 
economie te stimuleren, banen te 
behouden en scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen, en tegelijk 
afgestemd zijn op de specifieke 
prioriteiten en behoeften van elke lidstaat.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De versterking van het 
economische bestuur moet gepaard gaan 
met een versteviging van de 
democratische legitimiteit van het 
Europese bestuur. Dit laatste moet 
gebeuren door het Europees Parlement en 
de nationale parlementen nauwer en 
vroeger bij de procedures voor 
economische beleidscoördinatie te 
betrekken, daarbij gebruik makend van 
alle instrumenten waarin het VWEU 
voorziet, in het bijzonder de algemene 
richtsnoeren voor het economische beleid 
van de lidstaten en van de Unie en de 
richtsnoeren voor het 
tewerkstellingsbeleid van de lidstaten.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de beoordeling of de termijn voor 
de correctie van het buitensporige tekort 
kan worden verlengd, dient speciale 
aandacht te worden besteed aan ernstige 
economische neergangen van algemene 
aard.

(12) Bij de beoordeling of de termijn voor 
de correctie van het buitensporige tekort 
kan worden verlengd, dient speciale 
aandacht te worden besteed aan ernstige 
economische of sociale neergangen. 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een overheidstekort de 
referentiewaarde overschrijdt, wordt dit 
overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder a), 
tweede streepje, van het Verdrag
beschouwd als van uitzonderlijke aard, 
indien de overschrijding wordt veroorzaakt 
door een ongewone gebeurtenis die buiten 
de macht van de betrokken lidstaat valt en 
die een aanzienlijk effect heeft op de 
financiële positie van de overheid, of 
indien zij wordt veroorzaakt door een 
ernstige economische neergang.

1. Wanneer een overheidstekort de 
referentiewaarde overschrijdt, wordt dit 
overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder a), 
tweede streepje, van het VWEU beschouwd 
als van uitzonderlijke aard, indien de 
overschrijding wordt veroorzaakt door een 
ongewone gebeurtenis die buiten de macht 
van de betrokken lidstaat valt en die een 
aanzienlijk effect heeft op de financiële 
positie van de overheid, of indien zij wordt 
veroorzaakt door een ernstige economische 
of sociale neergang.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het 
Verdrag houdt de Commissie rekening met 
alle andere relevante factoren zoals 
vermeld in dat artikel. Het verslag dient 
een deugdelijke afspiegeling te vormen van 
de middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de 
gemeenschappelijke groeistrategie voor de 
Unie en de algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten). 
In het verslag wordt ook, voor zover 
relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met 
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 

3. Bij de opstelling van een verslag 
krachtens artikel 126, lid 3, van het VWEU
houdt de Commissie rekening met alle 
andere relevante factoren zoals vermeld in 
dat artikel. Het verslag dient een 
deugdelijke afspiegeling te vormen van de 
middellangetermijnontwikkelingen in de 
economische situatie (met name potentiële 
groei, heersende 
conjunctuuromstandigheden, inflatie, 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden) en van de
middellangetermijnontwikkelingen in de 
begrotingssituatie (met name 
begrotingsconsolidatie in "goede tijden", 
overheidsinvesteringen, de uitvoering van 
maatregelen in het kader van de groei- en 
tewerkstellingsstrategie van de Unie en de 
algemene kwaliteit van de 
overheidsfinanciën, en met name de 
inachtneming van Richtlijn […] van de 
Raad tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten). 
In het verslag wordt ook, voor zover 
relevant, de ontwikkeling van de 
schuldpositie op middellange termijn 
geanalyseerd (in het verslag worden met 
name op passende wijze risicofactoren 
weergegeven, zoals onder meer de 
looptijdstructuur en valutasamenstelling 
van de schuld, stock flows, opgebouwde 
reserves en andere overheidsactiva; 
garanties die met name met de financiële 
sector verband houden; en verplichtingen 
die zowel expliciet als impliciet met 
vergrijzing en onderhandse schulden 
verband houden, voor zover deze een 
latente impliciete verplichting voor de 
overheid vormen). Bovendien houdt de 
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Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit. 

Commissie terdege rekening met alle 
andere factoren die naar het oordeel van de 
betrokken lidstaat relevant zijn om een 
uitvoerige kwalitatieve evaluatie van de 
overschrijding van de referentiewaarde te 
kunnen maken en die deze lidstaat aan de 
Commissie en de Raad kenbaar heeft 
gemaakt. In dat verband moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar financiële bijdragen 
die gericht zijn op bevordering van de 
internationale solidariteit en 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen, waaronder financiële 
stabiliteit.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Lid 5 komt als volgt te luiden:
"5. Bij alle begrotingsbeoordelingen in 
het kader van de 
buitensporigtekortprocedure zien de 
Commissie en de Raad zorgvuldig toe op 
de toepassing van structurele 
hervormingen die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie op het vlak van groei en 
werkgelegenheid."

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
pensioenhervormingen waarbij een 
meerpijlerstelsel is ingevoerd dat een 
verplichte pijler met volledige 
kapitaaldekking omvat, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort- en 
schuldcijfers ook de kosten van de 
hervorming van de openbaar beheerde 
pijler in aanmerking. In gevallen waarin de 
schuldquote de referentiewaarde 
overschrijdt, worden de kosten van de 
hervormingen alleen in aanmerking 
genomen indien het tekort dichtbij de 
referentiewaarde blijft. Daartoe worden 
voor een periode van vijf jaar met ingang
van de datum van inwerkingtreding van 
een dergelijke hervorming de nettokosten 
ervan op lineair degressieve basis in de 
tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervorming, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het Verdrag te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 

7. In het geval van lidstaten waarvan het 
tekort de referentiewaarde overschrijdt of 
die niet aan het schuldcriterium van artikel 
126, lid 2, onder b), van het Verdrag 
voldoen als gevolg van de toepassing van 
structurele hervormingen die bijdragen 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Unie op het vlak van 
groei en werkgelegenheid, nemen de 
Commissie en de Raad bij hun beoordeling 
van ontwikkelingen in de BTP-tekort- en 
schuldcijfers ook de bijdrage van deze 
hervormingen tot het behoud of de 
schepping van banen en tot de 
vermindering van armoede in aanmerking. 
In gevallen waarin de schuldquote de 
referentiewaarde overschrijdt, worden de 
kosten van de hervormingen alleen in 
aanmerking genomen indien het tekort 
dichtbij de referentiewaarde blijft. Daartoe 
worden voor een periode van vijf jaar met 
ingang van de datum van inwerkingtreding 
van dergelijke hervormingen de 
nettokosten ervan op lineair degressieve 
basis in de tekort- en schuldontwikkelingen 
weerspiegeld. Voorts worden, ongeacht de 
datum van inwerkingtreding van de 
hervormingen, de nettokosten ervan zoals 
deze in de schuldontwikkelingen worden 
weerspiegeld, gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, in te voegen] op dezelfde 
lineair degressieve basis in aanmerking 
genomen. De aldus berekende nettokosten 
worden ook in aanmerking genomen in het 
door de Raad krachtens artikel 126, lid 12, 
van het VWEU te nemen besluit tot 
intrekking van sommige of alle van de in 
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van het Verdrag bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 
een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van een bovenbedoelde 
pensioenhervorming.

artikel 126, leden 6 tot en met 9 en lid 11, 
van het VWEU bedoelde besluiten, indien 
het tekort in aanzienlijke mate en 
voortdurend is afgenomen en een niveau 
heeft bereikt dat de referentiewaarde 
benadert en, ingeval niet aan het 
schuldcriterium is voldaan, de schuld op 
een neerwaarts pad is gebracht. Bovendien 
wordt evenveel waarde gehecht aan de 
vermindering van deze nettokosten als 
gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
terugdraaien van de bovenbedoelde 
structurele hervormingen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de aanbeveling van de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 7, van het 
Verdrag wordt een termijn van ten hoogste 
zes maanden bepaald waarbinnen de 
betrokken lidstaat daaraan effectief gevolg 
moet geven. In de aanbeveling van de Raad 
wordt tevens een termijn bepaald voor het 
corrigeren van het buitensporige tekort, 
dat, behoudens bijzondere 
omstandigheden, binnen het jaar nadat het 
is geconstateerd, verholpen moet zijn. In de 
aanbeveling verzoekt de Raad de lidstaat 
dat hij jaarlijkse begrotingsdoelstellingen 
realiseert die op grond van de prognoses 
die aan de aanbeveling ten grondslag 
liggen, stroken met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp als benchmark in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 

4. In de aanbeveling die de Raad heeft 
gedaan overeenkomstig artikel 126, lid 7, 
van het VWEU en na raadpleging van het 
Europees Parlement wordt een termijn van 
ten hoogste zes maanden bepaald 
waarbinnen de betrokken lidstaat daaraan 
effectief gevolg moet geven. In de 
aanbeveling van de Raad wordt tevens een 
termijn bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort, dat, behoudens 
bijzondere omstandigheden, binnen het jaar 
nadat het is geconstateerd, verholpen moet 
zijn. In de aanbeveling vraagt de Raad –
terdege rekening houdend met artikel 9 
van het VWEU, in het bijzonder voor wat 
betreft de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de garantie 
van een adequate sociale bescherming, de 
strijd tegen sociale uitsluiting en de 
doelstellingen van de Unie op het vlak van 
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maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren.

groei en werkgelegenheid – dat de lidstaat 
jaarlijkse begrotingsdoelstellingen 
realiseert die op grond van de prognoses 
die aan de aanbeveling ten grondslag 
liggen, stroken met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp als benchmark in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanbeveling 
vastgestelde termijn te corrigeren.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter e
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanbeveling krachtens artikel 126, lid 
7, van het Verdrag, en indien zich na de 
goedkeuring van de aanbeveling 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën 
voordoen, kan de Raad, op aanbeveling 
van de Commissie, een herziene 
aanbeveling krachtens artikel 126, lid 7, 
van het Verdrag aannemen. Bij de herziene 
aanbeveling, waarin rekening wordt 
gehouden met de in artikel 2, lid 3, van 
deze verordening genoemde relevante 
factoren, kan met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort in de regel met een 
jaar worden verlengd. De Raad beoordeelt 
op basis van de in zijn aanbeveling vervatte 
economische prognoses of er sprake is van 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 

5. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanbeveling krachtens artikel 126, lid 
7, van het VWEU, en indien zich na de 
goedkeuring van de aanbeveling 
onverwachte ongunstige economische of 
sociale gebeurtenissen met een ernstige 
negatieve weerslag op de openbare 
financiën voordoen, kan de Raad, op 
aanbeveling van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
een herziene aanbeveling krachtens artikel 
126, lid 7, van het VWEU, aannemen. Bij 
de herziene aanbeveling, waarin rekening 
wordt gehouden met de in artikel 2, lid 3, 
van deze verordening genoemde relevante 
factoren, kan met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort in de regel met een 
jaar worden verlengd. De Raad beoordeelt 
op basis van de in zijn aanbeveling vervatte 
economische prognoses of er sprake is van 
onverwachte ongunstige economische of 
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weerslag op de openbare financiën. Tevens 
kan de Raad, op aanbeveling van de 
Commissie, een herziene aanbeveling 
krachtens artikel 126, lid 7, van het 
Verdrag aannemen in geval van een 
ernstige economische neergang van 
algemene aard.

sociale gebeurtenissen met een ernstige 
negatieve weerslag op de openbare 
financiën. Tevens kan de Raad, op 
aanbeveling van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
een herziene aanbeveling krachtens artikel 
126, lid 7, van het VWEU aannemen in 
geval van een ernstige economische of 
sociale neergang.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een besluit van de Raad overeenkomstig 
artikel 126, lid 9, van het Verdrag, om de 
betrokken deelnemende lidstaat aan te 
manen maatregelen te treffen om het tekort 
te verminderen, wordt genomen binnen 
twee maanden nadat de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 8, van het 
Verdrag heeft vastgesteld dat geen effectief 
gevolg aan zijn aanbevelingen is gegeven. 
In de aanmaning verzoekt de Raad de 
lidstaat dat hij jaarlijkse 
begrotingsdoelstellingen realiseert die op 
grond van de prognoses die aan de 
aanmaning ten grondslag liggen, stroken 
met een minimale jaarlijkse verbetering 
van ten minste 0,5% van het bbp als 
benchmark in zijn conjunctuurgezuiverde 
begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en 
tijdelijke maatregelen, teneinde het 
buitensporige tekort binnen de in de 
aanmaning vastgestelde termijn te 
corrigeren. De Raad geeft ook maatregelen 
aan die bevorderlijk zijn voor het bereiken 
van deze doelstellingen.

1. Een besluit van de Raad,
overeenkomstig artikel 126, lid 9, van het 
VWEU en na raadpleging van het 
Europees Parlement, om de betrokken 
deelnemende lidstaat aan te manen 
maatregelen te treffen om het tekort te 
verminderen, wordt genomen binnen twee 
maanden nadat de Raad overeenkomstig 
artikel 126, lid 8, van het VWEU heeft 
vastgesteld dat geen effectief gevolg aan 
zijn aanbevelingen is gegeven. In de 
aanmaning verzoekt de Raad de lidstaat dat 
hij jaarlijkse begrotingsdoelstellingen 
realiseert die op grond van de prognoses 
die aan de aanmaning ten grondslag liggen, 
stroken met een minimale jaarlijkse 
verbetering van ten minste 0,5% van het 
bbp als benchmark in zijn 
conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, 
ongerekend eenmalige en tijdelijke 
maatregelen, teneinde het buitensporige 
tekort binnen de in de aanmaning 
vastgestelde termijn te corrigeren. De Raad 
geeft ook maatregelen aan die bevorderlijk 
zijn voor het bereiken van deze 
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doelstellingen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, 
van het Verdrag en indien er zich na de 
goedkeuring van de aanmaning 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën 
voordoen, kan de Raad, op aanbeveling 
van de Commissie, een herziene 
aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, van 
het Verdrag aannemen. Bij de herziene 
aanmaning, waarin rekening wordt 
gehouden met de in artikel 2, lid 3, van 
deze verordening genoemde relevante 
factoren, kan met name de termijn die is 
bepaald voor het corrigeren van het 
buitensporige tekort in de regel met een 
jaar worden verlengd. De Raad beoordeelt 
op basis van de in zijn aanmaning vervatte 
economische prognoses of er sprake is van 
onverwachte ongunstige economische 
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën. Tevens 
kan de Raad, op aanbeveling van de 
Commissie, een herziene aanmaning 
krachtens artikel 126, lid 9, van het 
Verdrag aannemen in geval van een 
ernstige economische neergang van 
algemene aard.

2. Indien effectief gevolg is gegeven aan 
een aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, 
van het VWEU, en indien zich na de 
goedkeuring van de aanmaning 
onverwachte ongunstige economische of 
sociale gebeurtenissen met een ernstige 
negatieve weerslag op de openbare 
financiën voordoen, kan de Raad, op 
aanbeveling van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
een herziene aanmaning krachtens 
artikel 126, lid 9, van het VWEU, 
aannemen. Bij de herziene aanmaning, 
waarin rekening wordt gehouden met de in 
artikel 2, lid 3, van deze verordening 
genoemde relevante factoren, kan met 
name de termijn die is bepaald voor het 
corrigeren van het buitensporige tekort in 
de regel met een jaar worden verlengd. De 
Raad beoordeelt op basis van de in zijn 
aanmaning vervatte economische 
prognoses of er sprake is van onverwachte 
ongunstige economische of sociale
gebeurtenissen met een ernstige negatieve 
weerslag op de openbare financiën. Tevens 
kan de Raad, op aanbeveling van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, een herziene 
aanmaning krachtens artikel 126, lid 9, van 
het VWEU aannemen in geval van een 
ernstige economische of sociale neergang.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1467/97
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 126, lid 11, van het 
Verdrag is voldaan, legt de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 11, sancties 
op. Een dergelijk besluit wordt genomen 
uiterlijk vier maanden na het besluit van de 
Raad om overeenkomstig artikel 126, lid 9, 
de betrokken deelnemende lidstaat aan te 
manen maatregelen te treffen.

2. Wanneer aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 126, lid 11, van het 
VWEU is voldaan, legt de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 11, van het 
VWEU en na raadpleging van het 
Europees Parlement sancties op, daarbij 
rekening houdend met artikel 9 van het 
VWEU, in het bijzonder voor wat betreft 
de bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting en de 
doelstellingen van de Unie op het vlak van 
groei en werkgelegenheid. Een dergelijk 
besluit wordt genomen uiterlijk vier 
maanden na het besluit van de Raad om 
overeenkomstig artikel 126, lid 9, van het 
VWEU de betrokken deelnemende lidstaat 
aan te manen maatregelen te treffen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. In artikel 7 wordt de verwijzing naar 
"artikel 4, leden 2 en 3, van 
Verordening (EG) nr. 3605/93 vervangen 
door een verwijzing naar "artikel 3, leden 
2 en 3, van Verordening (EG) nr. 

7. Artikel 7 komt als volgt te luiden:
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479/2009".
"7. Indien een deelnemende lidstaat zich 
niet voegt naar de opeenvolgende 
besluiten van de Raad overeenkomstig 
artikel 126, leden 7 en 9, van het VWEU, 
wordt het besluit van de Raad om 
sancties op te leggen, overeenkomstig 
artikel 126, lid 11, van het VWEU,
doorgaans genomen binnen zestien 
maanden na de in artikel 3, leden 2 en 3, 
van Verordening (EG) nr. 479/2009
vastgelegde data voor het verstrekken 
van gegevens; daarbij wordt rekening 
gehouden met artikel 9 van het VWEU, in 
het bijzonder voor wat betreft de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting en de 
doelstellingen van de Unie op het vlak van 
groei en werkgelegenheid. Ingeval artikel 
3, lid 5, of artikel 5, lid 2, van deze 
verordening wordt toegepast, wordt de 
termijn van zestien maanden 
dienovereenkomstig gewijzigd. In geval 
van een opzettelijk tekort, waarvan de 
Raad besluit dat het buitensporig is, 
wordt een spoedprocedure gevolgd."

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een besluit van de Raad om
overeenkomstig artikel 126, lid 11, van het 
Verdrag de sancties aan te scherpen, wordt 
genomen uiterlijk twee maanden na de in 
Verordening (EG) nr. 479/2009 
vastgestelde termijnen voor het verstrekken 

Een besluit van de Raad, overeenkomstig 
artikel 126, lid 11, van het VWEU en na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
om de sancties aan te scherpen, wordt 
genomen uiterlijk twee maanden na de in 
Verordening (EG) nr. 479/2009 
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van gegevens. Een besluit van de Raad om 
al zijn besluiten of sommige daarvan 
overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het 
Verdrag in te trekken, wordt zo spoedig 
mogelijk genomen en in ieder geval 
uiterlijk twee maanden na de in 
Verordening (EG) nr. 479/2009 
vastgestelde termijnen voor het verstrekken 
van gegevens.

vastgestelde termijnen voor het verstrekken 
van gegevens. Een besluit van de Raad om 
al zijn besluiten of sommige daarvan 
overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het 
VWEU in te trekken, wordt zo spoedig 
mogelijk genomen en in ieder geval 
uiterlijk twee maanden na de in 
Verordening (EG) nr 479/2009 
vastgestelde termijnen voor het verstrekken 
van gegevens.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter a
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de Raad volgen 
regelmatig de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen:

1. De Commissie en de Raad volgen 
regelmatig de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen en stellen het Europees 
Parlement in kennis van hun 
bevindingen:

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1467/97 
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het Verdrag en worden onder de 
deelnemende lidstaten die geen 
buitensporig tekort hebben in de zin van 

De in artikel 12 van deze verordening 
bedoelde boeten vormen andere 
ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
het VWEU en worden gebruikt om de 
langetermijndoelstellingen van de Unie 
inzake investeringen en banen te helpen 



PE454.658v01-00 18/18 PA\852020NL.doc

NL

artikel 126, lid 6, van het Verdrag en ten 
aanzien waarvan geen procedure bij 
buitensporige onevenwichtigheden in de 
zin van Verordening (EU) nr. […/…] is 
ingeleid, verdeeld naar rato van hun 
aandeel in het totale bruto nationale 
inkomen (BNI) van de in aanmerking 
komende lidstaten.

verwezenlijken.

Or. en


