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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrondsituatie

In november 2011 stelden het Europees Parlement en de Raad formeel het wetgevingspakket 
vast ter versterking van het economisch bestuur in de EU en de eurozone. Het pakket bestond 
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 verordening inzake de versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht 
op en de coördinatie van het economisch beleid en de verordening inzake de bespoediging en 
verduidelijking van de toepassing van de procedure bij buitensporige tekorten hebben beide 
ten doel de begrotingsdiscipline in de gehele EU te versterken. De verordening inzake de 
effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in de eurozone voorziet daarnaast in een 
stelsel van handhavingsmechanismen in de vorm van financiële sancties voor de lidstaten van 
de eurozone. 

Opmerkingen

Het verordeningsvoorstel van de Commissie bevat aanvullende eisen voor het toezicht op het 
nationale begrotingsbeleid, alsmede een voorstel voor een gemeenschappelijk budgettair 
tijdpad en stuurt aan op strengere controles op de budgettaire beslissingen van lidstaten 
waartegen een buitensporigtekortprocedure loopt.

Uw rapporteur is ingenomen met het initiatief voor het gesynchroniseerd monitoren van het 
begrotingsbeleid, in het bijzonder met de bepalingen voor het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad, met de invoering van op regels gebaseerde 
begrotingskaders en met het strengere toezicht op lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt. Daarnaast is hij echter van mening dat de handhaving van 
de begrotingscontroles altijd in overeenstemming moet 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 en de waarborging van een 
adequate sociale bescherming.

Even belangrijk is voor uw rapporteur dat het begrotingsbeleid van de EU volledig moet zijn 
afgestemd op de nieuwe strategie voor banen en groei, de EU-strategie voor 2020, die tevens 
ten doel heeft de EU te helpen uit de crisis te geraken en de EU-economie om te buigen in de 
richting van slimme, duurzame en inclusieve groei, gepaard met een hoog niveau van 
werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
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te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Europese Raad, op 17 juni 2010 
bijeen, heeft een nieuwe strategie voor 
werkgelegenheid en groei – de EU-
strategie voor 2020 – vastgesteld om de 
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.

Or. en

Motivering

De nieuwe regelgeving op het gebied van economisch bestuur moet worden afgestemd op de 
doelstellingen in het kader van de EU-strategie voor 2020.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het garanderen van solide
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd
monitoren van hun begrotingsbeleid.

(5) Het garanderen van evenwichtige
overheidsfinanciën geschiedt het best 
tijdens de planningsfase en grove fouten 
dienen zo spoedig mogelijk te worden 
onderkend. Lidstaten zouden niet alleen 
gebaat zijn bij de vaststelling van 
richtsnoeren en begrotingsdoelstellingen, 
maar ook bij het gesynchroniseerd toetsen
van hun begrotingsbeleid.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben,
zou in een betere synchronisatie van de
voornaamste stappen bij de opstelling van 
de nationale begrotingen moeten 
resulteren en aldus de doelmatigheid van 
het Europees semester voor budgettaire 
beleidscoördinatie in de hand moeten
werken. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou 
tot sterkere synergieën moeten leiden door 
het bevorderen van de beleidscoördinatie
tussen de lidstaten die de euro als munt 
hebben, en er tevens voor moeten zorgen
dat de aanbevelingen van de Raad en de 
Commissie op passende wijze in de 
nationale procedure voor de vaststelling 
van de begroting worden meegenomen.

(6) Het uitstippelen van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad voor 
de lidstaten die de euro als munt hebben,
kan leiden tot een betere synchronisatie 
van de basisgegevens bij de opstelling van 
de nationale begrotingen en aldus de 
doelmatigheid van het Europees semester 
voor budgettaire beleidscoördinatie in de 
hand werken en groei en werkgelegenheid 
bevorderen. Het hanteren van een 
gemeenschappelijk budgettair tijdpad zou
moeten leiden tot sterkere synergieën 
tussen de lidstaten die de euro als munt
hebben en moeten waarborgen dat de 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie op 
passende wijze in de nationale procedure 
voor de vaststelling van de begroting 
worden meegenomen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 

(7) Er zijn sterke aanwijzingen dat op 
regels gebaseerde begrotingskaders het 
voeren van een gezond en duurzaam 
begrotingsbeleid op doeltreffende wijze 
ondersteunen. De invoering van nationale 
begrotingsregels die stroken met de op 
Unieniveau vastgestelde 
begrotingsdoelstellingen, zou een cruciale 
rol moeten spelen bij het waarborgen van 
de naleving van de voorschriften van het 
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stabiliteits- en groeipact. De lidstaten 
dienen met name tot een structureel 
evenwichtige begroting strekkende regels 
in te voeren die de hoofdbeginselen van het 
uniale begrotingskader in nationale 
wetgeving omzetten. Om doelmatig te zijn, 
dient een dergelijke omzetting plaats te 
vinden in de vorm van bindende regels die 
bij voorkeur van constitutionele aard zijn
om te tonen dat de nationale autoriteiten 
onverkort aan het stabiliteits- en groeipact 
vasthouden.

stabiliteits- en groeipact. De lidstaten 
dienen met name tot een structureel 
evenwichtige begroting strekkende regels 
in te voeren die de hoofdbeginselen van het 
uniale begrotings- en 
werkgelegenheidskader in nationale 
wetgeving omzetten. Om doelmatig te zijn, 
dient een dergelijke omzetting plaats te 
vinden in de vorm van bindende nationale
regels om te tonen dat de nationale 
autoriteiten onverkort aan het stabiliteits-
en groeipact vasthouden.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Vertekende en onrealistische macro-
economische en budgettaire prognoses 
kunnen de effectiviteit van de 
begrotingsplanning aanzienlijk 
belemmeren en derhalve de 
begrotingsdiscipline schaden. 
Onafhankelijke instanties kunnen voor 
onvertekende en realistische macro-
economische prognoses zorgen.

(8) Vertekende en onrealistische macro-
economische en budgettaire prognoses 
kunnen de effectiviteit van de 
begrotingsplanning aanzienlijk 
belemmeren en derhalve de 
begrotingsdiscipline schaden. 
Onafhankelijke instanties kunnen voor 
onvertekende en realistischere macro-
economische prognoses zorgen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Dit gradueel strenger wordende toezicht
zal de bestaande voorschriften van het 
stabiliteits- en groeipact verder aanvullen 

(9) Deze gradueel strenger wordende
toetsing zal de bestaande voorschriften van 
het stabiliteits- en groeipact verder 
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en het toezicht versterken op de 
begrotingsdiscipline in de lidstaten die de 
euro als munt hebben. Een gradueel 
strenger wordende monitoringprocedure
zou tot betere begrotingsresultaten moeten 
bijdragen, hetgeen ten goede zou komen 
aan alle lidstaten die de euro als munt 
hebben. Een nauwlettender monitoring als 
onderdeel van een gradueel strenger 
wordende procedure is in het bijzonder 
waardevol voor lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt.

aanvullen en het toezicht versterken op de 
begrotingsdiscipline in de lidstaten die de 
euro als munt hebben. Een gradueel 
strenger wordende toetsingsprocedure zou 
tot betere begrotingsresultaten moeten 
bijdragen, hetgeen ten goede zou komen 
aan alle lidstaten die de euro als munt 
hebben. Een zorgvuldiger toetsing als 
onderdeel van een gradueel strenger 
wordende procedure is in het bijzonder 
waardevol voor lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De nauwlettender monitoring van 
lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 
het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden 
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van de 
Commissie dient deel uit te maken van de 
permanente evaluatie door de Commissie 
of effectieve maatregelen zijn getroffen om 

(12) Een zorgvuldiger toetsing van 
lidstaten waartegen een 
buitensporigtekortprocedure loopt, moet 
het mogelijk maken vast te stellen of aan 
de inachtneming door een lidstaat van de 
termijn voor de correctie van het 
buitensporige tekort risico's verbonden 
zijn. Ingeval dergelijke risico's worden 
onderkend, dient de Commissie een 
aanbeveling tot de betrokken lidstaat te 
richten om binnen een gegeven tijdsbestek 
maatregelen te nemen; deze aanbeveling 
dient aan het parlement van de betrokken 
lidstaat te worden gepresenteerd indien het 
daarom verzoekt. Deze beoordeling dient 
een snelle bijsturing mogelijk te maken van 
eventuele ontwikkelingen die de correctie 
van het buitensporige tekort binnen de 
vastgestelde termijn in het gedrang 
brengen. De beoordeling van de 
inachtneming van deze aanbeveling van de 
Commissie dient deel uit te maken van de 
permanente evaluatie door de Commissie 
of effectieve maatregelen zijn getroffen om 
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een buitensporig tekort te corrigeren. Bij 
het uitmaken of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om het buitensporige tekort te 
corrigeren, dient de Raad zijn besluit ook 
te baseren op het feit of de betrokken 
lidstaat al dan niet gevolg heeft gegeven 
aan de aanbeveling van de Commissie.

een buitensporig tekort te corrigeren. Bij 
het uitmaken of effectieve maatregelen zijn 
getroffen om het buitensporige tekort te 
corrigeren, dient de Raad zijn besluit ook 
te baseren op het feit of de betrokken 
lidstaat al dan niet gevolg heeft gegeven 
aan de aanbeveling van de Commissie en 
op de mate waarin dit van invloed is op de 
werkgelegenheidsdoelstellingen. In het 
geval van niet-naleving moet worden 
overwogen of er sancties moeten worden 
opgelegd.  Iedere lidstaat moet echter zijn 
budgettaire soevereiniteit behouden. Bij 
alle begrotingsevaluaties in het kader van 
de buitensporigtekortprocedure zien de 
Raad en de Commissie er zorgvuldig op 
toe dat er socialezekerheidsstelsels worden 
toegepast die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de 
duurzamegroeidoelstellingen van de Unie.

Or. en

Motivering

Begrotingsconsolidatie moet ook ruimte laten voor met name essentiële langetermijngerichte 
sociale investeringen en structurele hervormingen. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 15 april van elk jaar maken 
de lidstaten samen met hun 
stabiliteitsprogramma's hun
begrotingsplannen voor de middellange 
termijn openbaar welke stroken met hun op 
een onafhankelijke macro-economische 
prognose gebaseerd begrotingskader voor 
de middellange termijn.

1. Uiterlijk op 15 april van elk jaar maken 
de lidstaten samen met hun 
stabiliteitsprogramma's hun begrotings- en 
economische investeringsplannen voor de 
middellange termijn openbaar welke 
stroken met hun op een onafhankelijke 
macro-economische prognose gebaseerd 
begrotingskader voor de middellange 
termijn.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten beschikken over 
cijfermatige begrotingsregels inzake het 
begrotingssaldo die in het kader van de 
nationale begrotingsprocedure uitvoering 
geven aan hun 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begroting als omschreven in artikel 2 bis 
van Verordening (EG) nr. 1466/97. Deze 
regels hebben betrekking op de overheid 
als geheel en hebben een bindend, en bij 
voorkeur constitutioneel, karakter.

1. De lidstaten beschikken over 
cijfermatige begrotingsregels inzake het 
begrotingssaldo die in het kader van de 
nationale begrotingsprocedure uitvoering 
geven aan hun 
middellangetermijndoelstelling voor de 
begroting als omschreven in artikel 2 bis 
van Verordening (EG) nr. 1466/97. Deze
nationale regels hebben betrekking op de 
overheid als geheel en hebben een bindend 
karakter.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) informatie ter beoordeling van de 
consistentie van het 
ontwerpbegrotingsplan 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
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de doelstellingen voor de uitgaven en 
ontvangsten van de overheid en de 
belangrijkste onderdelen daarvan als 
percentage van het bbp, rekening houdend 
met de in artikel 5, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1466/97 vastgelegde voorwaarden 
en criteria voor de vaststelling van het 
groeipad van de overheidsuitgaven 
ongerekend discretionaire maatregelen aan 
de ontvangstenzijde;

c) de doelstellingen voor de uitgaven en 
ontvangsten van de overheid en de 
belangrijkste onderdelen daarvan als 
percentage van het bbp, rekening houdend 
met de in artikel 5, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1466/97 vastgelegde voorwaarden 
en criteria voor de vaststelling van het 
groeipad van de overheidsuitgaven 
ongerekend discretionaire maatregelen aan 
de ontvangstenzijde, en met de groei- en 
werkgelegenheidseffecten daarvan;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Ingeval de Commissie bijzonder ernstige 
gevallen van niet-nakoming van de in het 
stabiliteits- en groeipact neergelegde 
verplichtingen ten aanzien van het 
begrotingsbeleid vaststelt, verzoekt zij de 
betrokken lidstaat binnen twee weken na 
de indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan om een herzien 
ontwerpbegrotingsplan. Dit verzoek wordt
openbaar gemaakt.

5. Ingeval de Commissie bijzonder ernstige 
gevallen van niet-nakoming van de in het 
stabiliteits- en groeipact neergelegde 
verplichtingen ten aanzien van het 
begrotingsbeleid vaststelt, verzoekt zij de 
betrokken lidstaat binnen twee weken na 
de indiening van het 
ontwerpbegrotingsplan om een herzien 
ontwerpbegrotingsplan. De Commissie 
maakt haar verzoek en het antwoord van 
de betrokken lidstaat daarop openbaar.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 bedoelde advies omvat 
een beoordeling van de mate waarin de 
lidstaat zich heeft ingezet voor de 
implementatie van de strategieën en 
beleidsdoelstellingen die door de 
Europese Raad zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 
door de Commissie uitgevoerde algehele 
evaluatie bespreekt de Eurogroep de 
adviezen van de Commissie over de 
nationale begrotingsplannen en de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten in de 
eurozone als geheel. De evaluatie wordt 
openbaar gemaakt.

4. Op basis van de overeenkomstig lid 3 
door de Commissie uitgevoerde algehele 
evaluatie bespreekt de Eurogroep de 
adviezen van de Commissie over de 
nationale begrotingsplannen en de 
begrotingssituatie en -vooruitzichten in de 
eurozone als geheel. De Eurogroep kan 
aanbevelingen doen aan de Raad. De 
evaluatie wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 

3. De lidstaat brengt regelmatig verslag uit 
aan de Commissie en aan het Economisch 
en Financieel Comité, of een subcomité dat 
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daartoe wordt aangewezen, over de 
overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting van 
discretionaire maatregelen aan zowel de 
ontvangsten- als de uitgavenzijde en de 
doelstellingen voor de overheidsuitgaven 
en -ontvangsten, alsook over de genomen 
maatregelen en over de aard van de 
voorgenomen maatregelen om de 
doelstellingen te bereiken. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

daartoe wordt aangewezen, over de 
overheid en de subsectoren ervan, de 
begrotingsuitvoering in de loop van het 
jaar, de gevolgen voor de begroting van 
discretionaire maatregelen aan zowel de 
ontvangsten- als de uitgavenzijde, de 
macro-economische ontwikkelingen met 
betrekking tot o.a. de werkgelegenheid en 
de doelstellingen voor de 
overheidsuitgaven en -ontvangsten, alsook 
over de genomen maatregelen en over de 
aard van de voorgenomen maatregelen om 
de doelstellingen te bereiken. Het verslag 
wordt openbaar gemaakt.

Or. en


