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BEKNOPTE MOTIVERING

De procedures voor het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die de Unie en de 
eurozone in het leven hebben geroepen om het hoofd te bieden aan de in 2008 ontstane 
economische en financiële crisis, moeten worden goedgekeurd met een ruime blik op de 
economische en sociale problemen die zijn veroorzaakt door deze crisis.

De verslechtering van de mondiale financiële situatie heeft geleid tot een sterke vertraging 
van de groei in de Europese Unie en tot ernstige budgettaire problemen voor de lidstaten. 
Maar hoewel een van de oplossingen van deze problematiek inderdaad gelegen is in de 
coördinatie van het economisch en sociaal beleid van de lidstaten, moet er wel een aantal 
principes in acht worden genomen:

- De oplossing mag niet uitsluitend gericht zijn op de begrotingssituatie van de lidstaten. Er 
moet ook rekening gehouden worden met de investeringen in de arbeidsmarkt en de 
verbetering van de sociale situatie; overheidsinvesteringen in scholing of onderzoek, ter 
vergroting van het concurrentievermogen van de lidstaat, of een doelmatig stelsel van 
sociale zekerheid en sociale minima waardoor de armoede kan worden bestreden en de 
binnenlandse consumptie op peil kan worden gehouden, waardoor lidstaten beter bestand 
zijn tegen de crisis, moeten positief worden gewaardeerd.

- De oplossing moet in overeenstemming zijn met de democratische beginselen van de 
Unie; de parlementen, het Europees of de nationale, samengesteld uit gekozen 
afgevaardigden, moeten volledig en regelmatig op de hoogte worden gehouden, op voet 
van gelijkheid met de Commissie en de Raad.

- De oplossing mag niet indruisen tegen de nationale en Europese beginselen op het gebied 
van sociale dialoog; er mag niet getornd worden aan het grondrecht op collectieve 
onderhandelingen en het stakingsrecht door de structurele hervormingen en de 
hervormingen van de arbeidsmarkt die in de lidstaten worden bepleit.

In de oplossing wordt rekening gehouden met alle doelstellingen en basisteksten van de Unie; 
de maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie EU-2020 op het 
gebied van werkgelegenheid of armoedebestrijding en de eerbiediging van de horizontale 
sociale clausule van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dragen bij tot 
het economisch herstel van de Unie.

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 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 1. De ongekende mondiale crisis die de 
wereld de afgelopen drie jaar in haar greep 
heeft gehouden, heeft de economische 
groei en de financiële stabiliteit ernstig 
geschaad en een sterke verslechtering van 
het overheidstekort en de schuldpositie van 
de lidstaten tot gevolg gehad, waardoor een 
aantal onder hen een beroep heeft gedaan 
op financiële bijstand buiten het 
Uniekader.

(1) 1. De ongekende mondiale crisis en de 
vertraging van de economische activiteit
die de wereld de afgelopen drie jaar in hun
greep hebben gehouden, hebben de 
economische groei en de financiële 
stabiliteit ernstig geschaad en een sterke 
verslechtering van de financiële, 
economische en sociale omstandigheden,
het overheidstekort en de schuldpositie van 
de lidstaten tot gevolg gehad, waardoor een 
aantal onder hen een beroep heeft gedaan 
op financiële bijstand buiten het 
Uniekader.

Or. fr

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Ondanks enkele positieve tekenen 
van herstel in 2009, was het herstel van de 
werkgelegenheid te zwak om het hoge 
werkloosheidspercentage gestaag terug te 
dringen. De gemiddelde periode van 
werkloosheid is langer geworden en de 
jeugdwerkloosheid is in veel lidstaten 
gestegen. In het najaar van 2011 heeft de 
Commissie haar raming van de 
economische groei in 2012 sterk 
neerwaarts bijgesteld, van 1,25% naar 
0,5% in de Unie en in de eurozone. 
Tengevolge hiervan wordt verwacht dat de 
groei van de werkgelegenheid in 2012 tot 
stilstand zal komen.

Or. fr
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Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Hoewel er maatregelen zijn 
getroffen om de negatieve gevolgen van 
de financiële crisis te verzachten, wordt de 
impact van deze crisis op de werkelijke 
economie, de arbeidsmarkt en het welzijn 
van de burgers breed gevoeld.

Or. fr

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, houdt de Unie bij de 
bepaling en uitvoering van haar beleid en 
optreden rekening met de eisen in 
verband met de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. fr

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De volledige consistentie tussen het in 
het Verdrag vastgelegde multilaterale 

(2) De volledige consistentie tussen het in 
het Verdrag vastgelegde multilaterale 
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toezichtkader van de Unie en de eventueel 
aan de bovenbedoelde financiële bijstand 
verbonden beleidsvoorwaarden dient door 
Uniewetgeving te worden gewaarborgd. De 
economische en financiële integratie van 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
vereist een versterkt toezicht om te 
voorkomen dat een lidstaat die 
moeilijkheden ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit ondervindt, de rest van 
het eurogebied besmet.

toezichtkader van de Unie en de eventueel 
aan de bovenbedoelde financiële bijstand 
verbonden beleidsvoorwaarden, gepaard 
met prikkels om de groei, de 
werkgelegenheid en de sociale 
vooruitgang te stimuleren, dient door 
Uniewetgeving te worden gewaarborgd. De 
economische en financiële integratie van 
de lidstaten die de euro als munt hebben, 
vereist een versterkt toezicht om te 
voorkomen dat een lidstaat die 
moeilijkheden ten aanzien van zijn 
financiële stabiliteit ondervindt, de rest van 
het eurogebied besmet.

Or. fr

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer een lidstaat die de euro als 
munt heeft, een ernstige financiële 
verstoring ondervindt of dreigt te 
ondervinden, moet hij onder verscherpt 
toezicht worden gesteld opdat de toestand 
in de betrokken lidstaat snel wederom 
wordt genormaliseerd en de overige 
lidstaten van het eurogebied tegen 
mogelijke negatieve overloopeffecten 
worden beschermd. Dit verscherpte 
toezicht dient onder meer ruimere toegang 
te behelzen tot de informatie die nodig is 
voor een nauwlettende bewaking van de 
economische, budgettaire en financiële 
situatie, alsook regelmatige rapportage aan 
het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) of aan een subcomité dat daardoor
daartoe kan worden aangewezen. Voor 
lidstaten die om anticiperende bijstand van 
de Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit (EFSF), het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM), het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 

(4) Wanneer een lidstaat die de euro als 
munt heeft, een ernstige financiële 
verstoring ondervindt of dreigt te 
ondervinden, moet hij onder verscherpt 
toezicht worden gesteld opdat de toestand 
in de betrokken lidstaat snel wederom 
wordt genormaliseerd en de overige 
lidstaten van het eurogebied tegen 
mogelijke negatieve overloopeffecten 
worden beschermd. Dit verscherpte 
toezicht dient onder meer ruimere toegang 
te behelzen tot de informatie die nodig is 
voor een nauwlettende bewaking van de 
economische, sociale, werkgelegenheids-, 
budgettaire en financiële situatie, alsook de 
opstelling van een regelmatig verslag aan 
het Economisch en Financieel Comité 
(EFC), het comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) en het comité 
voor sociale bescherming (SPC) of aan 
een subcomité dat door hen daartoe kan 
worden aangewezen. Voor lidstaten die om 
anticiperende bijstand van de Europese 
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een andere internationale financiële 
instelling verzoeken, dienen dezelfde 
toezichtregelingen te gelden.

Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF), 
het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM), het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) of een andere internationale 
financiële instelling verzoeken, dienen 
dezelfde toezichtregelingen te gelden.

Or. fr

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor lidstaten met een macro-
economisch aanpassingsprogramma dient 
het toezicht op de economische en
budgettaire situatie fors te worden 
versterkt. Wegens het veelomvattende 
karakter van een dergelijk programma 
dienen de overige economische en 
budgettaire toezichtprocessen tijdens de 
duur van het macro-economische 
aanpassingsprogramma te worden 
opgeschort om overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden.

(5) Voor lidstaten met een macro-
economisch aanpassingsprogramma dient 
het toezicht op de economische, sociale,
budgettaire en werkgelegenheidssituatie 
fors te worden versterkt. Wegens het 
veelomvattende karakter van een dergelijk 
programma dienen de overige economische 
en budgettaire toezichtprocessen tijdens de 
duur van het macro-economische 
aanpassingsprogramma te worden 
opgeschort om overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden.

Or. fr

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en 
verantwoordelijkheid te bewerkstelligen, 
dient in regels te worden voorzien.

(6) Om de dialoog tussen de instellingen 
van de Unie, in het bijzonder het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, te 
bevorderen en meer transparantie en een
grotere verantwoordingsplicht te 
bewerkstelligen, alsmede de dialoog 
tussen de instellingen van de Unie en de 
sociale partners, dient in regels te worden 
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voorzien.

Or. fr

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een besluit dat een lidstaat zich niet 
aan zijn aanpassingsprogramma houdt, 
zou ook leiden tot een schorsing van de 
betalingen en vastleggingen van 
Uniefondsen als bedoeld in artikel 21, lid 
6, van Verordening (EU) nr. XXX 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme zaken en Visserij, 
die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006,

(7) Lidstaten die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden 
ten aanzien van hun financiële stabiliteit 
en/of die financiële bijstand ontvangen of 
kunnen ontvangen, zijn afhankelijk van 
Europese solidariteit. De Europese 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 
kunnen een essentiële bijdrage leveren om 
ervoor te zorgen dat er, zelfs bij financiële 
problemen, investeringen worden gedaan 
om de groeidoelstellingen en de 
werkgelegenheidsstrategie van de Unie te 
verwezenlijken. Een 
ontwerpaanpassingsprogramma zou dus 
vergezeld kunnen gaan van een verzoek 
van de betrokken lidstaat om in 
aanmerking te komen voor een tijdelijke 
verhoging van de betaling of voor betaling 
van het eindsaldo van de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds.

Or. fr

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De toepassing van onderhavige 
verordening is in overeenstemming met 
artikel 153, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. In de besluiten die overeenkomstig 
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onderhavige verordening worden 
genomen worden het 
subsidiariteitsbeginsel, de sociale dialoog 
en de bevoegdheden van de lidstaten en de 
sociale partners geëerbiedigd met 
betrekking tot de vaststelling van de lonen 
en pensioenuitkeringen.

Or. fr

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) met de verlangde frequentie aan de 
Commissie, de ECB en de Europese 
Bankautoriteit (EBA) uitgesplitste 
informatie mee te delen over de financiële 
situatie van de financiële instellingen die 
onder toezicht van zijn nationale 
toezichthouders staan;

(a) met de verlangde frequentie aan het 
Europees Parlement, de Commissie, de 
ECB en de Europese Bankautoriteit (EBA) 
uitgesplitste informatie mee te delen over 
de financiële situatie van de financiële 
instellingen die onder toezicht van zijn 
nationale toezichthouders staan;

Or. fr

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) aan het Europees Parlement, de 
Commissie en de nationale parlementen 
uitgesplitste informatie mee te delen over 
de werkgelegenheidssituatie en de sociale 
situatie, met name met betrekking tot de 
recente ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
en de inkomensverdeling;

Or. fr



PE480.648v01-00 10/17 PA\890107NL.doc

NL

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) aan het Europees Parlement, de 
Commissie en de nationale parlementen 
informatie mee te delen over de 
overheidsinvesteringen ter 
verwezenlijking van de groeidoelstellingen 
en de werkgelegenheidsstrategie van de 
Unie.

Or. fr

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In samenwerking met de ECB legt de 
Commissie regelmatig controlebezoeken in 
de lidstaat onder toezicht af om te 
verifiëren welke vorderingen zijn gemaakt 
bij de tenuitvoerlegging van de in de leden 
1, 2, en 3 vermelde maatregelen. Elk 
kwartaal deelt zij haar bevindingen mee 
aan het Economisch en Financieel Comité 
(EFC) – of aan een subcomité dat daardoor
daartoe kan worden aangewezen – en gaat 
zij met name na of verdere maatregelen 
zijn vereist. Deze controlebezoeken 
vervangen de in artikel 10 bis, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1467/97 bedoelde 
controles ter plaatse.

4. In samenwerking met de ECB legt de 
Commissie regelmatig controlebezoeken in 
de lidstaat onder toezicht af om te 
verifiëren welke vorderingen zijn gemaakt 
bij de tenuitvoerlegging van de in de leden 
1, 2, en 3 vermelde maatregelen. Elk 
kwartaal deelt zij haar bevindingen mee 
aan het Economisch en Financieel Comité 
(EFC), het comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO) en het comité 
voor sociale bescherming (SPC) – of aan 
een subcomité dat door hen daartoe kan 
worden aangewezen – en gaat zij met name 
na of verdere maatregelen zijn vereist. 
Deze controlebezoeken vervangen de in 
artikel 10 bis, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1467/97 bedoelde controles ter plaatse.

Or. fr
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Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële situatie van de betrokken 
lidstaat aanzienlijke negatieve gevolgen 
heeft voor de financiële stabiliteit van het 
eurogebied, kan de Raad op voorstel van 
de Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen de betrokken 
lidstaat aanbevelen financiële bijstand te 
vragen en een macro-economisch 
aanpassingsprogramma op te stellen. De 
Raad kan besluiten deze aanbeveling 
openbaar te maken.

5. Wanneer op basis van de in lid 4 
bedoelde evaluatie wordt geconcludeerd 
dat verdere maatregelen vereist zijn en dat 
de financiële, economische en sociale
situatie van de betrokken lidstaat 
aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor 
de financiële, economische en sociale
stabiliteit van het eurogebied, kan de Raad 
op voorstel van de Commissie met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
de betrokken lidstaat aanbevelen financiële 
bijstand te vragen en een macro-
economisch aanpassingsprogramma op te 
stellen. De Raad kan besluiten deze 
aanbeveling openbaar te maken.

Or. fr

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kan de relevante commissie van het 
Europees Parlement vertegenwoordigers 
van de betrokken lidstaat uitnodigen om 
aan een gedachtewisseling deel te nemen;

(a) kan de relevante commissie van het 
Europees Parlement vertegenwoordigers 
van de betrokken lidstaat en de sociale 
partners uitnodigen om aan een 
gedachtewisseling deel te nemen;

Or. fr

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, de EFSF, het ESM, het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere instelling buiten het Uniekader 
financiële bijstand wenst te verkrijgen, stelt 
de Raad, de Commissie en de ECB 
onmiddellijk van zijn voornemen in kennis. 
Het EFC, of een subcomité dat daardoor
daartoe kan worden aangewezen, houdt
een discussie over dit geplande verzoek, na 
een beoordeling van de Commissie te 
hebben ontvangen.

Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, de EFSF, het ESM, het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) of 
een andere instelling buiten het Uniekader 
financiële bijstand wenst te verkrijgen, stelt 
de Raad, de Commissie en de ECB 
onmiddellijk van zijn voornemen in kennis. 
Het EFC, het EMCO en het SPC, of een 
subcomité dat door hen daartoe kan 
worden aangewezen, houden een discussie 
over dit geplande verzoek, na een 
beoordeling van de Commissie te hebben 
ontvangen.

Or. fr

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval om financiële bijstand van de 
EFSF of het ESM wordt verzocht, stelt de 
Commissie – in samenwerking met de 
ECB en, steeds als dit mogelijk is, het IMF 
– een analyse op van de houdbaarheid van 
de overheidsschuld van de betrokken 
lidstaat, met inbegrip van het vermogen 
van de lidstaat om de beoogde financiële 
bijstand terug te betalen, en doet zij deze 
analyse toekomen aan het EFC of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen.

Ingeval om financiële bijstand van de 
EFSF of het ESM wordt verzocht, stelt de 
Commissie – in samenwerking met de 
ECB en, steeds als dit mogelijk is, het IMF 
– een analyse op van de houdbaarheid van 
de overheidsschuld van de betrokken 
lidstaat, met inbegrip van het vermogen 
van de lidstaat om de beoogde financiële 
bijstand terug te betalen én tegelijkertijd de 
groeidoelstellingen en de 
werkgelegenheidsstrategie van de Unie te 
verwezenlijken, en doet zij deze analyse 
toekomen aan het EFC, het EMCO en het 
SPC, of aan een subcomité dat door hen
daartoe kan worden aangewezen.

Or. fr
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Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische en financiële 
situatie tot stand te brengen en tevens zijn 
vermogen te herstellen om zich volledig op 
de financiële markten te financieren. In het 
ontwerpaanpassingsprogramma wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen.

1. Een lidstaat die van een of meer andere 
staten, het IMF, de EFSF of het ESM 
financiële bijstand ontvangt, stelt in 
overleg met de Commissie – handelend in 
samenwerking met de ECB – een 
ontwerpaanpassingsprogramma op dat erop 
gericht is wederom een gezonde en 
houdbare economische, sociale, financiële 
en werkgelegenheidssituatie tot stand te 
brengen en tevens zijn vermogen te 
herstellen om zich volledig op de 
financiële markten te financieren. 
Onverminderd artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, de groeidoelstellingen en de 
werkgelegenheidsstrategie van de Unie, 
wordt in het 
ontwerpaanpassingsprogramma naar 
behoren rekening gehouden met de 
geldende aanbevelingen die 
overeenkomstig de artikelen 121, 126 en/of 
148 van het Verdrag tot de betrokken 
lidstaat zijn gericht – alsook met de acties 
die hij heeft ondernomen om daaraan 
gevolg te geven –, en wordt er 
tegelijkertijd naar gestreefd de vereiste 
beleidsmaatregelen te verruimen, te 
versterken en te verdiepen. Een 
ontwerpaanpassingsprogramma kan dus 
vergezeld gaan van een verzoek van de 
betrokken lidstaat om in aanmerking te 
komen voor een tijdelijke verhoging van 
de betaling of voor betaling van het 
eindsaldo van de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds.

Or. fr
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Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 3. In samenwerking met de ECB 
monitort de Commissie de vorderingen die 
bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt; 
zij stelt het EFC, of een subcomité dat 
daardoor daartoe kan worden aangewezen,
daarvan in kennis. Hij verstrekt de 
Commissie met name alle informatie die 
zij nodig acht voor het monitoren van het 
programma. Artikel 3, lid 3, is van 
toepassing.

3. 3. In samenwerking met de ECB 
monitort de Commissie de vorderingen die 
bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt; 
zij stelt het EFC, het EMCO en het SPC,
of een subcomité dat door hen daartoe kan 
worden aangewezen, daarvan in kennis. Hij 
verstrekt de Commissie met name alle 
informatie die zij nodig acht voor het 
monitoren van het programma. Artikel 3, 
lid 3, is van toepassing.

Or. fr

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De relevante commissie van het 
Europees Parlement kan 
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat uitnodigen om deel te nemen aan 
een gedachtewisseling over de vorderingen 
die bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt. 

7. De relevante commissie van het 
Europees Parlement kan 
vertegenwoordigers van de betrokken 
lidstaat en de sociale partners uitnodigen 
om deel te nemen aan een 
gedachtewisseling over de vorderingen die 
bij de tenuitvoerlegging van het
aanpassingsprogramma worden gemaakt 
en zijn consequenties. 

Or. fr

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het parlement van de betrokken lidstaat 
kan vertegenwoordigers van de Commissie 
uitnodigen om deel te nemen aan een 
gedachtewisseling over de vorderingen die 
bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt.

8. Het parlement van de betrokken lidstaat 
kan vertegenwoordigers van de Commissie 
uitnodigen om deel te nemen aan een 
gedachtewisseling over de vorderingen die 
bij de tenuitvoerlegging van het 
aanpassingsprogramma worden gemaakt
en zijn consequenties.

Or. fr

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis (nieuw)
Verenigbaarheid met de groei- en 

werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie

Tenuitvoerlegging van de macro-
economische aanpassingsprogramma’s in 
het kader van onderhavige verordening 
mag er niet toe leiden dat een lidstaat zich 
onttrekt aan zijn verplichtingen op het 
gebied van de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Unie, en evenmin dat hij zich onttrekt aan 
zijn algemene verplichting om een hoog 
niveau van werkgelegenheid te 
bevorderen, een adequate sociale 
bescherming te waarborgen en sociale 
uitsluiting te bestrijden overeenkomstig 
artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. 

Or. fr
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Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter
Verenigbaarheid met het recht op 
collectieve onderhandelingen en 

collectieve actie
Overeenkomstig het recht van de Unie en 
de nationale wetgevingen en praktijken, 
vormen de macro-economische 
aanpassingsprogramma’s geen inbreuk 
op het recht van werknemers en 
werkgevers, of van hun 
vertegenwoordigende organisaties, om op 
de passende niveaus te onderhandelen 
over collectieve arbeidsovereenkomsten en 
deze te sluiten, en ingeval van sociale 
conflicten, over te gaan tot collectieve 
acties om hun belangen te behartigen, 
inclusief stakingsacties.

Or. fr

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In samenwerking met de ECB legt de 
Commissie in de lidstaat onder post-
programmatoezicht regelmatig 
controlebezoeken af om de economische, 
budgettaire en financiële situatie ervan te 
beoordelen. Elk halfjaar deelt zij haar 
bevindingen mee aan het EFC, of aan een 
subcomité dat daardoor daartoe kan 
worden aangewezen, en gaat zij met name 
na of corrigerende maatregelen zijn vereist.

3. In samenwerking met de ECB legt de 
Commissie in de lidstaat onder post-
programmatoezicht regelmatig 
controlebezoeken af om de economische, 
budgettaire en financiële situatie ervan te 
beoordelen. Elk halfjaar deelt zij haar 
bevindingen mee aan het EFC, het EMCO 
en het SPC, of aan een subcomité dat door 
hen daartoe kan worden aangewezen, en 
gaat zij met name na of corrigerende 
maatregelen zijn vereist.

Or. fr
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