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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 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: om de lidstaten tot meer budgettaire 
verantwoordelijkheid aan te sporen, worden minimumvereisten geïntroduceerd voor de 
begrotingskaders van de lidstaten en voor het toezicht op de naleving bij deze kaders van hun 
verplichtingen uit hoofde van 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 betreft het voorstel van de Commissie voor een richtlijn tot vaststelling van 
voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten. In het algemeen staat uw rapporteur 
positief tegenover de ingediende voorstellen om de nationale begrotingskaders te verbeteren en 
om de lidstaten er tevens toe aan te moedigen hun budgettaire besluitvorming in de toekomst 
beter aan te pakken. Er is meer in het bijzonder behoefte aan voorstellen tot verbetering van de 
statistische rapportage van begrotingsgegevens, teneinde een herhaling van recente ervaringen in 
sommige lidstaten te voorkomen. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat ook de 
voorstellen tot instelling van onafhankelijke begrotingsbureaus en tot invoering van nationale 
begrotingsregels en van verplichte meerjarige budgettering de budgettaire stabiliteit ten goede 
zullen komen.

Uw rapporteur is echter wel van mening dat hierbij een aantal toelichtingen en aanpassingen op 
hun plaats zijn, en dient daarom enkele amendementen in ter rectificatie van de volgende 
essentiële aspecten:

- De algemene doelstelling van dit voorstel moet duidelijk worden gelieerd aan de 
overkoepelende doelstellingen van de EU, en in het bijzonder aan de in artikel 9 van het VWEU 
neergelegde eisen met betrekking tot 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 de regels die worden voorgesteld ter verbetering van de 
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nationale begrotingskaders moeten worden vastgesteld in het kader van het Europees Semester 
voor beleidscoördinatie.

- De voor de nationale begrotingskaders vast te stellen eisen moeten niet alleen garanderen dat de
budgettaire planning van de lidstaten is gebaseerd op realistische prognoses, maar moeten er 
tevens garant voor staan dat de nodige aandacht wordt besteed aan de duurzaamheid van hun 
respectieve stelsels van sociale zekerheid, inclusief pensioen- en zorgstelsels.

- De vereisten voor de nationale begrotingskaders moeten bovendien zodanig worden opgezet 
dat zij voor de lidstaten als een stimulans fungeren en hen de nodige manoeuvreerruimte bieden 
voor ontwikkelingsgeoriënteerde overheidsinvesteringen, bv. in onderwijs en opleiding, hetgeen 
de verwezenlijking van de groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen van de EU ten goede zal 
komen.

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 richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Krachtens artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet 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 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De Europese Raad heeft op 17 juni 
2010 een nieuwe strategie voor 
werkgelegenheid en groei – de EU-
strategie voor 2020 – vastgesteld om de 
Unie in staat te stellen sterker uit de crisis 
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tevoorschijn te komen en haar economie 
af te stemmen op slimme, duurzame en 
inclusieve groei met hoge niveaus van 
werkgelegenheid, productiviteit en sociale 
cohesie. Daarnaast heeft de Europese 
Raad tevens 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 hen 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 richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De lidstaten dienen procyclisch 
begrotingsbeleid te vermijden en in goede 
tijden dienen grotere budgettaire 
consolidatie-inspanningen te worden 
geleverd. Welomschreven cijfermatige 
begrotingsregels zijn bevorderlijk voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

(13) De lidstaten dienen procyclisch 
begrotingsbeleid te vermijden en in goede 
tijden dienen grotere budgettaire 
consolidatie-inspanningen te worden 
geleverd. Budgettaire consolidatie-
inspanningen moeten ook 
manoeuvreerruimte bieden voor met 
name overheidsinvesteringen die 
bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking 
van de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie. Welomschreven cijfermatige 
begrotingsregels zijn bevorderlijk voor de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
begrotingsplanning is gebaseerd op 
realistische macro-economische en 
budgettaire prognoses die van de meest 
actuele informatie gebruikmaken. De 
begrotingsplanning is gebaseerd op het 
meest waarschijnlijke macrobudgettaire 
scenario of op een meer prudent scenario 
waarin de afwijkingen van het meest 
waarschijnlijke macrobudgettaire scenario 
gedetailleerd worden belicht. De macro-
economische en budgettaire prognoses 
worden in voorkomend geval opgesteld 
met inachtneming van de 
Commissieprognoses. Verschillen tussen 
het gekozen macrobudgettaire scenario en 
de Commissieprognoses worden uitgelegd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
begrotingsplanning is gebaseerd op 
realistische macro-economische en 
budgettaire prognoses die van de meest 
actuele informatie gebruikmaken en recht 
doen aan de duurzaamheid van hun 
stelsels van sociale zekerheid, inclusief 
pensioen- en zorgstelsels. De 
begrotingsplanning is gebaseerd op het 
meest waarschijnlijke macrobudgettaire 
scenario of op een meer prudent scenario 
waarin de afwijkingen van het meest 
waarschijnlijke macrobudgettaire scenario 
gedetailleerd worden belicht. De macro-
economische en budgettaire prognoses 
worden in voorkomend geval opgesteld 
met inachtneming van de 
Commissieprognoses. Verschillen tussen 
het gekozen macrobudgettaire scenario en 
de Commissieprognoses worden uitgelegd.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschikken over cijfermatige 
begrotingsregels die de nakoming van hun 
respectieve uit het Verdrag voortvloeiende 
verplichtingen op het gebied van het 
begrotingsbeleid doeltreffend bevorderen. 
Deze regels hebben in het bijzonder 
betrekking op het volgende: 

De lidstaten beschikken over cijfermatige 
begrotingsregels die de nakoming van hun 
respectieve uit het VWEU voortvloeiende 
verplichtingen op het gebied van het 
begrotingsbeleid doeltreffend bevorderen 
en tegelijkertijd manoeuvreerruimte 
bieden voor met name 
overheidsinvesteringen die bevorderlijk 
zijn voor de verwezenlijking van de groei-
en werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie. Deze regels hebben in het bijzonder 
betrekking op het volgende: 

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vaststelling van een meerjarige 
planninghorizon voor de begroting, met 
inbegrip van inachtneming van de 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen. 

b) vaststelling van een meerjarige 
planninghorizon voor de begroting, met 
inbegrip van inachtneming van de 
budgettaire 
middellangetermijndoelstellingen, en 
daarnaast ook inachtneming van artikel 9 
van het VWEU, inzonderheid met 
betrekking tot de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting, alsmede tot de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie. 

Or. en


