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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 daarnaast bevat het twee nieuwe verordeningen met betrekking tot het opsporen en 
aanpakken van scheefgroeiende macro-economische verhoudingen binnen 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 zogenaamde preventieve tak van het SGP 
wordt de bestaande Verordening (EG) nr. 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 "prudent" 
begrotingsbeleid hanteren en zo de nodige reserves opbouwen voor slechtere tijden. Binnen 
het zogenaamde corrigerende deel worden wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 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 van de eurozone te 
versterken.

Opmerkingen

Dit ontwerpadvies betreft het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake de 
effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied. De rapporteur kan een 
aantal door de Commissie voorgestelde elementen steunen, maar wenst voornamelijk de 
volgende wijzigingen aan te brengen:

- 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. 
Een even belangrijk aspect is dat het versterkte toezichtskader moet worden vastgesteld in het 
kader van het Europees semester voor beleidscoördinatie.

- Om het begrotingstoezicht te versterken moet het handhavingssysteem niet alleen boetes 
(sancties), maar ook stimulansen omvatten.
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- 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.

- Zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen moeten gedurende het volledige 
toezichtsproces een grotere rol spelen.

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
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
bepaalt voorts 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 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De Europese Raad heeft op 17 juni 
2010 een nieuwe strategie voor 
werkgelegenheid en groei – de 
Europa 2020-strategie – vastgesteld om de 
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Unie in staat te 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. Voorts heeft de Europese Raad 
besloten om op 1 januari 2011 het 
Europees semester voor 
beleidscoördinatie te laten ingaan, 
waarmee wordt beoogd de lidstaten in 
staat te stellen hun voordeel te doen bij 
vroegtijdige beleidscoördinatie op EU-
niveau en de mogelijkheid te bieden tot 
strikter toezicht op en simultane evaluatie 
van zowel begrotingsmaatregelen als 
structurele hervormingen ter bevordering 
van groei en werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er zijn aanvullende sancties nodig om 
de effectiviteit van het begrotingstoezicht 
in het eurogebied te vergroten. Deze 
sancties moeten het budgettaire 
toezichtskader van de Unie 
geloofwaardiger maken.

(3) Er zijn aanvullende stimulansen en
sancties nodig om de effectiviteit van het 
begrotingstoezicht in het eurogebied te 
vergroten. Deze stimulansen en sancties 
moeten het budgettaire toezichtskader van 
de Unie geloofwaardiger maken.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het versterkte kader voor 
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begrotingstoezicht moet echter bijdragen 
tot de doelstellingen van de Unie op het 
vlak van groei en werkgelegenheid, en 
moet in tijden van economische of sociale 
neergang gecombineerd worden met 
inspanningen die erop gericht zijn de 
economie te stimuleren, banen te 
behouden en te 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
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De versterking van het economisch 
bestuur moet gepaard gaan met een 
versterking van de democratische 
legitimiteit van het economisch bestuur in 
de Unie, hetgeen moet worden 
verwezenlijkt door het Europees 
Parlement en de nationale parlementen 
tijdens de hele procedure nauwer en 
vroeger bij de economische 
beleidscoördinatie te betrekken, daarbij 
gebruik makend van alle instrumenten 
waarin het VWEU voorziet, in het 
bijzonder de globale richtsnoeren 2002 
voor het economische beleid van de 
lidstaten en de Unie en de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De in het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact vastgestelde 
sancties tegen de lidstaten die de euro als 
munt hebben, moeten stimuleren tot een 
prudente budgettaire beleidsvorming. Een 
dergelijke beleidsvorming moet ervoor 
zorgen dat de groei van de 
overheidsuitgaven in de regel niet hoger 
uitvalt dan een voorzichtige raming van de 
middellangetermijngroei van het bbp
(bruto binnenlands product), tenzij een te 
hoge groei van de uitgaven met een 
verhoging van de overheidsontvangsten 
wordt opgevangen of tegenover een 
discretionaire ontvangstenverlaging ook 
een verlaging van de uitgaven staat.

(5) De in het preventieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact vastgestelde
stimulansen en sancties voor de lidstaten 
die de euro als munt hebben, moeten
zorgen voor een prudente budgettaire 
beleidsvorming. Een dergelijke 
beleidsvorming moet ervoor zorgen dat de 
groei van de overheidsuitgaven in de regel 
niet hoger uitvalt dan een voorzichtige 
raming van de middellangetermijngroei 
van het bbp (bruto binnenlands product), 
tenzij een te hoge groei van de uitgaven 
met een verhoging van de 
overheidsontvangsten wordt opgevangen of 
tegenover een discretionaire 
ontvangstenverlaging ook een verlaging 
van de uitgaven staat.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De Raad moet de mogelijkheid 
worden verleend om de sancties tegen 
lidstaten die de euro als munt hebben, te 
verlagen of in te trekken op basis van een 
voorstel van de Commissie naar aanleiding 
van een met redenen omkleed verzoek van 
de betrokken lidstaat. In het corrigerende 
deel van het stabiliteits- en groeipact moet 
de Commissie ook een voorstel kunnen 
doen om een sanctie op grond van 
uitzonderlijke economische 
omstandigheden te verlagen of in te 

(11) De Raad moet de mogelijkheid 
worden verleend om de sancties tegen 
lidstaten die de euro als munt hebben, te 
verlagen of in te trekken op basis van een 
voorstel van de Commissie naar aanleiding 
van een met redenen omkleed verzoek van 
de betrokken lidstaat. In het corrigerende 
deel van het stabiliteits- en groeipact moet 
de Commissie ook een voorstel kunnen 
doen om een sanctie op grond van 
uitzonderlijke economische of sociale
omstandigheden te verlagen of in te 
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trekken. trekken.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het niet-rentedragende deposito moet 
na de correctie van het buitensporige tekort 
worden vrijgegeven, maar de rente op 
dergelijke deposito's en de geïnde boeten 
moeten worden verdeeld onder de lidstaten 
die de euro als munt hebben, maar geen 
buitensporig tekort hebben en evenmin 
aan een procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden zijn onderworpen.

(12) Het niet-rentedragende deposito moet 
na de correctie van het buitensporige tekort 
worden vrijgegeven, maar de rente op 
dergelijke deposito's en de geïnde boeten 
moeten worden gebruikt om de 
langetermijndoelstellingen van de Unie 
inzake investeringen en banen te helpen 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheid om individuele 
besluiten ter uitvoering van de in de 
onderhavige verordening beschreven 
sanctiemechanismen vast te stellen, moet 
aan de Raad worden verleend. Als 
onderdeel van de coördinatie van het 
economisch beleid van de lidstaten, die 
ingevolge artikel 121, lid 1, in het kader 
van de Raad plaatsvindt, vormen deze 
individuele besluiten een integrerende 
follow-up van de maatregelen die de Raad 
overeenkomstig de artikelen 121 en 126 
van het Verdrag en de Verordeningen (EG) 
nr. 1466/97 en nr. 1467/97 vaststelt.

(13) De bevoegdheid om individuele 
besluiten ter uitvoering van de in de 
onderhavige verordening beschreven 
sanctiemechanismen vast te stellen, moet 
aan de Raad worden verleend. Als 
onderdeel van de coördinatie van het 
economisch beleid van de lidstaten, die 
ingevolge artikel 121, lid 1, in het kader 
van de Raad plaatsvindt, vormen deze 
individuele besluiten een integrerende 
follow-up van de maatregelen die de Raad 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en 
148 van het VWEU en de Verordeningen
(EG) nr. 1466/97 en nr. 1467/97 vaststelt.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De onderhavige verordening bevat een 
sanctieregeling ter versterking van de 
handhaving van het preventieve en het 
corrigerende deel van het stabiliteits- en 
groeipact in het eurogebied.

1. De onderhavige verordening bevat een
stimulansen- en sanctieregeling ter 
versterking van de handhaving van het 
preventieve en het corrigerende deel van
het stabiliteits- en groeipact in het 
eurogebied.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad in geval van hardnekkige 
of bijzonder ernstige en aanzienlijke 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming, als bedoeld in artikel 6, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1466/97, een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het Verdrag tot een lidstaat richt 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen, dan bepaalt de Raad op voorstel 
van de Commissie dat een rentedragend 
deposito moet worden gestort. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde 
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het
Verdrag wijzigen.

1. Indien de Raad in geval van hardnekkige 
of bijzonder ernstige en aanzienlijke 
afwijkingen van een prudente budgettaire 
beleidsvorming, als bedoeld in artikel 6, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 1466/97, een 
aanbeveling overeenkomstig artikel 121, 
lid 4, van het VWEU tot een lidstaat richt 
om de nodige aanpassingsmaatregelen te 
nemen, dan bepaalt de Raad op voorstel 
van de Commissie en na raadpleging van 
het Europees Parlement dat een 
rentedragend deposito moet worden 
gestort. Het besluit wordt geacht door de 
Raad te zijn vastgesteld tenzij hij, binnen 
tien dagen na de aanneming van het 
voorstel door de Commissie, met 
gekwalificeerde meerderheid besluit het 
voorstel te verwerpen. De Raad mag het 
voorstel overeenkomstig artikel 293, lid 1, 
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van het VWEU wijzigen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het Verdrag besluit dat er in 
een lidstaat een buitensporig tekort bestaat, 
dan bepaalt de Raad op voorstel van de 
Commissie dat een niet-rentedragend 
deposito moet worden gestort. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde 
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het
Verdrag wijzigen.

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het VWEU besluit dat er in 
een lidstaat een buitensporig tekort bestaat, 
dan bepaalt de Raad op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement dat een niet-
rentedragend deposito moet worden 
gestort. Het besluit wordt geacht door de 
Raad te zijn vastgesteld tenzij hij, binnen 
tien dagen na de aanneming van het 
voorstel door de Commissie, met 
gekwalificeerde meerderheid besluit het 
voorstel te verwerpen. De Raad mag het 
voorstel overeenkomstig artikel 293, lid 1,
van het VWEU wijzigen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
op grond van uitzonderlijke economische 
omstandigheden of naar aanleiding van een 
met redenen omkleed verzoek van de 
betrokken lidstaat dat binnen tien dagen 
nadat de Raad het besluit overeenkomstig 
artikel 126, lid 6, van het Verdrag heeft 
vastgesteld, tot de Commissie wordt 

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
op grond van uitzonderlijke economische
of sociale omstandigheden of naar 
aanleiding van een met redenen omkleed 
verzoek van de betrokken lidstaat dat 
binnen tien dagen nadat de Raad het besluit 
overeenkomstig artikel 126, lid 6, van het
VWEU heeft vastgesteld, tot de Commissie 
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gericht, voorstellen het bedrag van het niet-
rentedragende deposito te verlagen of dit 
deposito op te heffen.

wordt gericht, voorstellen het bedrag van 
het niet-rentedragende deposito te verlagen 
of dit deposito op te heffen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het Verdrag besluit dat de 
lidstaat binnen de voorgeschreven periode 
geen effectief gevolg aan een aanbeveling 
van de Raad heeft gegeven, besluit de Raad 
op voorstel van de Commissie dat de 
lidstaat een boete moet betalen. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde 
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het
Verdrag wijzigen.

1. Indien de Raad overeenkomstig artikel 
126, lid 8, van het VWEU besluit dat de 
lidstaat binnen de voorgeschreven periode 
geen effectief gevolg aan een aanbeveling 
van de Raad heeft gegeven, besluit de Raad 
op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
rekening houdend met artikel 9 van het 
VWEU, met name wat de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs en opleiding betreft, dat de 
lidstaat een boete moet betalen. Het besluit 
wordt geacht door de Raad te zijn 
vastgesteld tenzij hij, binnen tien dagen na 
de aanneming van het voorstel door de 
Commissie, met gekwalificeerde 
meerderheid besluit het voorstel te 
verwerpen. De Raad mag het voorstel 
overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het
VWEU wijzigen.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
op grond van uitzonderlijke economische 
omstandigheden of naar aanleiding van een 
met redenen omkleed verzoek van de 
betrokken lidstaat dat binnen tien dagen 
nadat de Raad het besluit overeenkomstig 
artikel 126, lid 8, van het Verdrag heeft 
vastgesteld, tot de Commissie wordt 
gericht, voorstellen de boete te verlagen of 
in te trekken.

4. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 
op grond van uitzonderlijke economische
of sociale omstandigheden of naar 
aanleiding van een met redenen omkleed 
verzoek van de betrokken lidstaat dat 
binnen tien dagen nadat de Raad het besluit 
overeenkomstig artikel 126, lid 8, van het 
Verdrag heeft vastgesteld, tot de 
Commissie wordt gericht, voorstellen de 
boete te verlagen of in te trekken.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rente die de Commissie heeft verdiend 
op deposito's die overeenkomstig artikel 4 
zijn gestort, en de boeten die 
overeenkomstig artikel 5 zijn geïnd, 
vormen andere ontvangsten als bedoeld in 
artikel 311 van het Verdrag, en worden
naar rata van het aandeel ervan in het 
bruto nationaal inkomen van de in 
aanmerking komende lidstaten verdeeld 
onder de lidstaten die de euro als munt 
hebben, maar geen buitensporig tekort, 
zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 
126, lid 6, van het Verdrag, hebben en 
evenmin onderworpen zijn aan een 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden in de zin van 
Verordening (EU) nr. […/…]. 

De rente die de Commissie heeft verdiend 
op deposito's die overeenkomstig artikel 4 
zijn gestort, en de boeten die 
overeenkomstig artikel 5 zijn geïnd, 
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 verwezenlijken.

Or. en
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