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Amendement 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vermelding van het verslag-Monti1 en 
van de resolutie van het Parlement 
"Verwezenlijking van een interne markt 
voor consumenten en burgers"1,

1. overwegende dat de voltooiing van de 
interne markt, zoals voorgestaan in het 
verslag-Monti2, van essentieel belang is 
voor een echte Europese economische 
governance,

Or. fr

Amendement 2
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. overwegende dat alleen boetes voor 
overtreding van de doelstellingen van het 
Stabiliteits- en Groeipact (SGP) opgelegd 
mogen worden als sprake is van onwil of 
fraude en niet wegens onvermogen van 
een lidstaat om redenen die hij niet in de 
hand heeft,

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 "Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt – ten dienste van de Europese economie en samenleving" –
Rapport aan de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, aangeboden door Mario Monti, 9 
mei 2010.
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Amendement 3
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende dat de SGP-
doelstellingen verenigbaar moeten zijn 
niet alleen met de Europa 2020-strategie, 
maar ook met andere verplichtingen 
aangaande uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling, milieu, onderwijs, 
uitbanning van armoede en 
ontwikkelingshulp,

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. overwegende dat, zoals vermeld in 
het verslag-Monti en de resolutie van het 
Parlement van 20 mei 2010 over het 
verwezenlijken van een interne markt 
voor consumenten en burgers, 
werkgelegenheid, armoedevermindering 
en goede arbeidsvoorwaarden essentieel 
zijn om de interne markt weer met succes 
op gang te brengen,

Or. en

Amendement 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. aanvulling van het bestaande 
stabiliteits- en groeipact (SGP), met 
inbegrip van een nieuw bestuursysteem, 
met een afzonderlijk "groei- en 
werkgelegenheidspact" dat is gebaseerd 
op echte economische doelstellingen, 
waaronder op het gebied van 
werkgelegenheid en investeringen, 
teneinde het creëren van nieuwe banen 
net zo belangrijk te maken als het onder 
controle houden van de 
overheidstekorten, en met name ook in de 
vorm van een wettelijk instrument op 
basis van artikel 121 VWEU (Aanbeveling 
1, nieuw streepje),

Schrappen

Or. fr

Amendement 6
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. aanvulling van het bestaande stabiliteits-
en groeipact (SGP), met inbegrip van een 
nieuw bestuursysteem, met een 
afzonderlijk groei- en 
werkgelegenheidspact dat is gebaseerd op 
echte economische doelstellingen, 
waaronder op het gebied van 
werkgelegenheid en investeringen, 
teneinde het creëren van nieuwe banen net 
zo belangrijk te maken als het onder 
controle houden van de overheidstekorten, 
en met name ook in de vorm van een 
wettelijk instrument op basis van artikel 
121 VWEU (Aanbeveling 1, nieuw 
streepje),

5. aanvulling van het bestaande stabiliteits-
en groeipact (SGP), met inbegrip van een 
nieuw bestuursysteem, met een 
afzonderlijk groei-, werkgelegenheids- en 
armoedebestrijdingspact dat is gebaseerd 
op echte economische doelstellingen, 
waaronder op het gebied van 
werkgelegenheid en investeringen, 
teneinde het creëren van nieuwe banen net 
zo belangrijk te maken als het onder 
controle houden van de overheidstekorten, 
en met name ook in de vorm van een 
wettelijk instrument op basis van artikel 
121 VWEU (Aanbeveling 1, nieuw 
streepje),

Or. en
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Amendement 7
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat een 
sanctiemechanisme voor de naleving van 
het SGP alleen mag worden toegepast als 
eenzelfde soort sanctiemechanisme wordt 
ontwikkeld voor de naleving van de 
andere doelstellingen van de Europa 
2020-strategie: volledige 
werkgelegenheid, armoedevermindering 
en goede arbeidsvoorwaarden,

Or. en

Amendement 8
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vaststelling van een verbeterd kader voor 
analytisch toezicht (met inbegrip van een 
scorebord met specifieke "trigger values" 
voor vroegtijdige waarschuwing) met 
passende methodologische instrumenten en 
transparantie met het oog op doeltreffend 
multilateraal toezicht gebaseerd op 
belangrijke economische indicatoren (reëel 
en nominaal) die de 
concurrentievermogensituaties kunnen 
beïnvloeden, waaronder, maar niet 
uitsluitend, het groeipercentage, 
samenstelling van het nationaal bbp, de 
netto arbeidsdeelname, reële 
wisselkoersontwikkelingen, 
arbeidskostenontwikkelingen, lopende 

6. vaststelling van een verbeterd kader voor 
analytisch toezicht (met inbegrip van een 
scorebord met specifieke "trigger values" 
voor vroegtijdige waarschuwing) met 
passende methodologische instrumenten en 
transparantie met het oog op doeltreffend 
multilateraal toezicht gebaseerd op 
belangrijke economische indicatoren (reëel 
en nominaal), waaronder, maar niet 
uitsluitend, lopende rekening- en 
betalingsbalansontwikkelingen, 
nettoposities in buitenlandse activa, 
ontwikkeling van de belastinggrondslag, 
daadwerkelijke wisselkoersen, instroom, 
productiviteit (middelenproductiviteit 
zowel als totale factorproductiviteit), 
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rekenings- en 
betalingsbalansontwikkelingen, 
kredietgroei, kapitaalvorming en -inflows, 
productiviteitsontwikkelingen, en 
activamarktenontwikkelingen (inclusief 
particuliere schulden en 
onroerendgoedmarkten), investeringen in 
O&O uitgedrukt in een percentage van het 
bbp, reductie van broeikasgasemissies, 
slagingspercentage in het tertiair en 
secundair onderwijs, en armoedebestrijding 
(Aanbeveling 1, streepje 2),

loonkosten per eenheid product, 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren 
voor werkgelegenheidsniveaus en sociale 
cohesie, indicatoren voor externe 
milieueffecten, groei van de uitstaande 
kredieten en ontwikkeling van de 
activaprijzen (inclusief financiële activa
en onroerendgoedmarkten), investeringen 
in O&O uitgedrukt in een percentage van 
het bbp, reductie van broeikasgasemissies, 
slagingspercentage in het tertiair en 
secundair onderwijs, en 
armoedebestrijding. Voor indicatoren die 
worden opgenomen in het scorebord 
moeten waarschuwingsdrempels worden 
vastgesteld,

Or. en

Amendement 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vaststelling van een verbeterd kader voor 
analytisch toezicht (met inbegrip van een 
scorebord met specifieke "trigger values" 
voor vroegtijdige waarschuwing) met 
passende methodologische instrumenten en 
transparantie met het oog op doeltreffend 
multilateraal toezicht gebaseerd op 
belangrijke economische indicatoren (reëel 
en nominaal) die de 
concurrentievermogensituaties kunnen 
beïnvloeden, waaronder, maar niet 
uitsluitend, het groeipercentage, 
samenstelling van het nationaal bbp, de 
netto arbeidsdeelname, reële 
wisselkoersontwikkelingen, 
arbeidskostenontwikkelingen, lopende 
rekenings- en 
betalingsbalansontwikkelingen, 
kredietgroei, kapitaalvorming en -inflows, 

6. vaststelling van een verbeterd kader voor 
analytisch toezicht (met inbegrip van een 
scorebord met specifieke "trigger values" 
voor vroegtijdige waarschuwing) met 
passende methodologische instrumenten en 
transparantie met het oog op doeltreffend 
multilateraal toezicht gebaseerd op 
belangrijke economische indicatoren (reëel 
en nominaal) die de 
concurrentievermogensituaties kunnen 
beïnvloeden, waaronder, maar niet 
uitsluitend, het groeipercentage, 
samenstelling van het nationaal bbp, de 
netto arbeidsdeelname, reële 
wisselkoersontwikkelingen, 
arbeidskostenontwikkelingen, lopende 
rekenings- en 
betalingsbalansontwikkelingen, 
kredietgroei, kapitaalvorming en -inflows, 
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productiviteitsontwikkelingen, en 
activamarktenontwikkelingen (inclusief 
particuliere schulden en 
onroerendgoedmarkten), investeringen in 
O&O uitgedrukt in een percentage van het 
bbp, reductie van broeikasgasemissies, 
slagingspercentage in het tertiair en 
secundair onderwijs, en 
armoedebestrijding (Aanbeveling 1, 
streepje 2),

productiviteitsontwikkelingen, en 
activamarktenontwikkelingen (inclusief 
particuliere schulden en 
onroerendgoedmarkten) en investeringen 
in O&O uitgedrukt in een percentage van 
het bbp (Aanbeveling 1, streepje 2),

Or. fr

Amendement 10
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. ontwikkeling van adequate 
analytische instrumenten en 
deskundigheid door de Commissie voor 
diepgaand onderzoek naar de oorzaken 
van de aanhoudende divergentietrends in 
de eurozone, waaronder het effect van 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen 
op de gedifferentieerde economische 
systemen binnen die zone (Aanbeveling 1 
– streepje 3 bis (nieuw)), 

Or. en

Amendement 11
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor actiever gebruik van de globale 

7. vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor actiever gebruik van de globale 
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richtsnoeren voor het economisch beleid 
als een sleutelinstrument voor economisch 
advies, toezicht en landenspecifieke 
aanbevelingen in overeenstemming met 
de Europa 2020-strategie, speciaal gericht 
op groei, structurele hervormingen, 
productiviteit en concurrentievermogen,
met inachtneming van de overeenkomsten 
en verschillen tussen de lidstaten, met als 
doel vergroting van de relatieve 
concurrentievoordelen van lidstaten 
(Aanbeveling 1, streepje 4; schrapping 
laatste deel),

richtsnoeren voor het economisch beleid 
als een sleutelinstrument voor economisch 
advies met inachtneming van de 
overeenkomsten en verschillen tussen de 
lidstaten, met als doel vergroting van het 
vermogen van de economie om externe 
schokken op te vangen, en van de 
positieve effecten die besluiten van 
lidstaten op andere lidstaten kunnen 
hebben,

Or. en

Amendement 12
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vaststelling van een Uniesemester voor 
de geïntegreerde richtsnoeren op nationaal 
en Unieniveau, dat ruimte creëert voor een 
breed debat over financiële kwesties en 
over de economische situatie van de EU, 
hetgeen alle betrokken partijen in de 
gelegenheid zal stellen tijdig een 
daadwerkelijk inhoudelijke bijdrage te 
leveren (Aanbeveling 1, streepje 7),

8. vaststelling van een Uniesemester voor 
de geïntegreerde richtsnoeren op nationaal 
en Unieniveau, dat ruimte creëert voor een 
breed debat over financiële kwesties en 
over de economische situatie van de EU, 
inclusief overleg met de sociale partners 
op Unieniveau om de macro-economische 
sociale dialoog te versterken, hetgeen alle 
betrokken partijen in de gelegenheid zal 
stellen tijdig een daadwerkelijk 
inhoudelijke bijdrage te leveren, 

Or. en

Amendement 13
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. introductie van een steviger 
beoordeling van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma's (SCP's) op 
raakpunten met de doelstellingen van 
andere lidstaten en van de Unie 
voorafgaand aan de goedkeuring van de 
in de SCP's vervatte beleidsmaatregelen 
op nationaal niveau (Aanbeveling 1 –
streepje 11),

Or. en

Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. begin van het Europese semester 
vroeg in het jaar met een horizontale 
evaluatie waarbij de Europese Raad op 
basis van analytische input van de 
Commissie aangeeft wat de belangrijkste 
economische uitdagingen zijn waarmee de 
EU en het eurozone worden 
geconfronteerd, en tevens strategische 
richtsnoeren voor het te volgen beleid 
verstrekt; de lidstaten houden vervolgens 
met de conclusies van deze horizontale 
evaluatie rekening bij de opstelling van 
hun SCP's en nationale 
hervormingsprogramma's (NRP's) 
(Aanbeveling 1, streepje 9 bis (nieuw)),

Or. en
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Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. gelijktijdige bekendmaking van de 
SCP's en NRP's, waardoor het groei-
effect en de budgettaire gevolgen van 
hervormingen in de nationale jaarlijkse 
en meerjarige begrotingsstrategie en -
doelstellingen tot uiting kunnen komen, 
met eerbiediging van de nationale 
voorschriften en procedures (Aanbeveling 
1, streepje 10),

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. zorgen voor meer 
verantwoording en transparantie ten 
opzichte van het Parlement bij de 
beoordeling van de SCP's en NRP's op 
Unieniveau, teneinde het bewustzijn van 
het publiek en de "peer pressure" te 
vergroten op een moment dat belangrijke 
begrotingsbesluiten op nationaal niveau 
nog in voorbereiding zijn (Aanbeveling 1 
– streepje 14), 

Or. en
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Amendement 17
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. vaststelling van de 
verplichting voor de lidstaten om 
aanvullende informatie te verschaffen 
indien er serieuze zorgen rijzen dat de 
genomen maatregelen de goede werking 
van de interne markt, de Economische en 
Monetaire Unie (EMU) of de doelen die 
de Unie zich heeft gesteld, met name in de 
Europa 2020-strategie, in gevaar zouden 
kunnen brengen (Aanbeveling 1 – streepje 
17), 

Or. en

Amendement 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. de volgende aanbeveling achterwege te 
laten: start van de procedure bij 
buitensporige tekorten/procedure voor 
toezicht bij buitensporige tekorten op 
basis van de bruto schuldniveaus. de 
procedure bij buitensporige 
tekorten/procedure voor toezicht bij 
buitensporige tekorten, inclusief 
regelmatige gedetailleerde verslagen 
betreffende de schulddynamiek en 
schuldontwikkeling, start voor alle 
lidstaten waarin het niveau van de 
staatsschuld hoger is dan de drempel van 
60% en niet snel genoeg kleiner wordt; de 
procedure bij buitensporige tekorten staat 
op "pauze" zo lang als de lidstaat aan de 

Schrappen
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middellangetermijnbelastingsdoelstelling 
voldoet en wordt ingetrokken wanneer het 
schuldniveau onder de 60% komt 
(schrapping van Aanbeveling 2, streepje 
1),

Or. fr

Amendement 19
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. de volgende aanbeveling achterwege te 
laten: start van de procedure bij 
buitensporige tekorten/procedure voor 
toezicht bij buitensporige tekorten op basis 
van de bruto schuldniveaus. de procedure 
bij buitensporige tekorten/procedure voor 
toezicht bij buitensporige tekorten, 
inclusief regelmatige gedetailleerde 
verslagen betreffende de schulddynamiek 
en schuldontwikkeling, start voor alle 
lidstaten waarin het niveau van de 
staatsschuld hoger is dan de drempel van 
60% en niet snel genoeg kleiner wordt; de 
procedure bij buitensporige tekorten staat 
op "pauze" zo lang als de lidstaat aan de 
middellangetermijnbelastingsdoelstelling 
voldoet en wordt ingetrokken wanneer het 
schuldniveau onder de 60% komt, 
(schrapping van Aanbeveling 2, streepje 
1),

9. verduidelijking en vergroting van de 
transparantie van de procedure bij 
buitensporige tekorten/procedure voor 
toezicht bij buitensporige tekorten, waarbij 
meer belang wordt toegekend aan 
schulden en aan het onderlinge verband 
tussen schulden en tekorten en hun 
dynamische ontwikkeling,

Or. en

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)



PE448.871v02-00 14/27 AM\831869NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. versnelling van de procedures bij 
buitensporige tekorten, met name voor 
lidstaten die herhaaldelijk inbreuk plegen 
op het pact (Aanbeveling 1 – streepje 2 
(nieuw)), 

Or. en

Amendement 21
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. vaststelling van een per land 
gedifferentieerd tijdpad voor de 
begrotingsconsolidering, die uiterlijk in 
2015 moet worden gerealiseerd teneinde 
alle overheidstekorten in 
overeenstemming te brengen met de in het 
SGP gestelde eisen (Aanbeveling 2 –
streepje 3 bis (nieuw)),

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. gebruik van middelen uit de 
Uniebegroting om eerlijke, vroegtijdige en 
doeltreffende prikkels te creëren voor 
naleving van de SGP-voorschriften, 
bijvoorbeeld door de conditionaliteit te 
vergroten en van de lidstaten te verlangen 
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dat zij fondsen herbestemmen om de 
kwaliteit van de overheidsfinanciën te 
verbeteren zodra het bestaan van een 
buitensporig tekort overeenkomstig artikel 
126, lid 6, VWEU wordt vastgesteld 
(Aanbeveling 2 – streepje 3 ter (nieuw)), 

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. vaststelling van een monitoring- en 
andere afschrikkingsmechanismen, 
inclusief publieke waarschuwingen, voor 
lidstaten die hun 
middellangetermijnbelastingdoelstelling 
niet hebben gehaald of daar niet in het 
overeengekomen tempo aan werken 
(Aanbeveling 2 – streepje 4),

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. vaststelling van een 
monitoringmechanisme, inclusief 
mogelijke waarschuwingen en oplopende 
sancties, bijv. het eisen van rentedragende 
deposito's, voor lidstaten die als gevolg 
van een ontoereikend begrotingsbeleid 
hun 
middellangetermijnbelastingdoelstelling 
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niet hebben gehaald of daar niet in het 
overeengekomen tempo aan werken onder 
gunstige economische omstandigheden 
(Aanbeveling 2 – streepje 4),

Or. en

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. ontwikkeling en vaststelling door de 
Commissie van vantevoren in te vullen en 
pro-actieve stimulansen voor het faciliteren 
van vroegtijdige waarschuwingsstappen, en 
progressieve toepassing ervan 
(Aanbeveling 2, streepje 7; gedeeltelijk 
geschrapt),

10. ontwikkeling door de Commissie van 
vantevoren in te vullen en pro-actieve 
stimulansen voor het faciliteren van 
vroegtijdige waarschuwingsstappen, en 
progressieve toepassing ervan; dergelijke 
stimulansen en sancties dienen te variëren 
van "naming and shaming" tot tijdelijke 
bevriezing van Uniemiddelen 
(structuurfondsen, Cohesiefonds en GLB) 
en permanent verlies van subsidies van de 
Unie en/of boetes; lidstaten waarop deze 
sancties worden toegepast, moeten ertoe 
worden verplicht de bevroren of verloren 
gegane betalingen van de Unie te dekken 
uit hun nationale begroting (Aanbeveling 
2, streepje 7),

Or. en

Amendement 26
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. nadere juridische uitwerking van 
de in Protocol nr. 12 bij het VWEU 



AM\831869NL.doc 17/27 PE448.871v02-00

NL

neergelegde verplichting voor de de 
lidstaten om over begrotingsprocedures te 
beschikken die hen in staat stellen hun 
Verdragsverplichtingen inzake 
begrotingsdiscipline na te komen 
(Aanbeveling 2, streepje 7 bis (nieuw)),

Or. en

Amendement 27
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. doorvoering van de nodige wijzigingen 
in het interne besluitvormingsproces van de 
Commissie, teneinde een doeltreffende en 
snelle implementatie van de preventieve 
sancties te waarborgen (Aanbeveling 2, 
streepje 9; gedeeltelijk geschrapt),

11. doorvoering van de nodige wijzigingen 
in het interne besluitvormingsproces van de 
Commissie, teneinde een doeltreffende en 
snelle implementatie van de preventieve 
sancties en stimulansen te waarborgen 
(Aanbeveling 2, streepje 9; gedeeltelijk 
geschrapt),,

Or. en

Amendement 28
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. vaststelling van een eurozonespecifiek 
kader voor versterkt toezicht dat zich in het 
bijzonder richt op buitensporige macro-
economische verschillen, 
prijsconcurrentievermogen, reële 
wisselkoersen, kredietgroei en lopende 
rekeningontwikkelingen in de betrokken 
lidstaten, investeringen in O&O uitgedrukt 
in een percentage van het bbp, reductie van 

12. vaststelling van een eurozonespecifiek 
kader voor versterkt toezicht dat zich in het 
bijzonder richt op buitensporige macro-
economische verschillen, 
prijsconcurrentievermogen, reële 
wisselkoersen, kredietgroei en lopende 
rekeningontwikkelingen in de betrokken 
lidstaten, investeringen in O&O uitgedrukt 
in een percentage van het bbp, reductie van 
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broeikasgasemissies, slagingspercentage in 
het tertiair en secundair onderwijs, en 
armoedebestrijding (Aanbeveling 3, 
streepje 1),

broeikasgasemissies, slagingspercentage in 
het tertiair en secundair onderwijs, en 
armoedebestrijding. Doel is de invoering 
van een gedifferentieerd scorebord voor 
lidstaten van het eurogebied, met inbegrip 
van specifieke waarschuwingsdrempels, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
analyse van ontwikkelingen op het gebied 
van de reële effectieve wisselkoersen, 
alsmede specifieke 
handhavingsmechanismen (sancties en 
stimulansen), gericht op het aanpakken 
van buitensporige macroeconomische 
onevenwichtigheden,

Or. en

Amendement 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. vaststelling van een eurozonespecifiek 
kader voor versterkt toezicht dat zich in het 
bijzonder richt op buitensporige macro-
economische verschillen, 
prijsconcurrentievermogen, reële 
wisselkoersen, kredietgroei en lopende 
rekeningontwikkelingen in de betrokken 
lidstaten, investeringen in O&O uitgedrukt 
in een percentage van het bbp, reductie 
van broeikasgasemissies, 
slagingspercentage in het tertiair en 
secundair onderwijs, en 
armoedebestrijding (Aanbeveling 3, 
streepje 1),

12. vaststelling van een eurozonespecifiek 
kader voor versterkt toezicht dat zich in het 
bijzonder richt op buitensporige macro-
economische verschillen, 
prijsconcurrentievermogen, reële 
wisselkoersen, kredietgroei en lopende 
rekeningontwikkelingen in de betrokken 
lidstaten en investeringen in O&O 
uitgedrukt in een percentage van het bbp 
(Aanbeveling 3, streepje 1),

Or. fr
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Amendement 30
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. de volgende aanbeveling achterwege 
te laten: versterking van het secretariaat 
en het kabinet van de voorzitter van de 
eurogroep (schrapping van Aanbeveling 
3, streepje 3),

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. de volgende aanbeveling achterwege 
te laten: versterking van het secretariaat 
en het kabinet van de voorzitter van de 
eurogroep (schrapping van Aanbeveling 
3, streepje 3),

Schrappen

Or. en

Amendement 32
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. oprichting binnen een jaar van een 
permanent Europees Monetair Fonds als 
ultiem mechanisme voor het opnemen en 
verstrekken van leningen op basis van 
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opgedane ervaringen (met de Europees 
Faciliteit voor financiële stabiliteit, het 
Europees financieel 
stabilisatiemechanisme en het Europees 
betalingsbalansinstrument) met duidelijke 
regels voor de besluitvormingsprocedure, 
financiering, leningvoorwaarden en 
toezicht (Aanbeveling 4 – streepje 1),

Or. en

Amendement 33
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. oprichting op korte termijn van een 
Europees schuldenagentschap door 
middel van het in een gemeenschappelijk 
systeem met wederzijdse garanties 
bijeenbrengen van de staatsschulden van 
de lidstaten, dat een nieuwe schuld zou 
uitgeven met één enkele rentevoet, 
waarmee de kans op speculatieve 
aanvallen zoals in het geval van 
Griekenland wordt verkleind. Dit 
agentschap zou ook zogenaamde Euro-
obligaties kunnen uitgeven voor het 
financieren van specifieke Europese 
investeringsprojecten, idealiter via de EU-
begroting,

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 15
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Ontwerpadvies Amendement

15. oprichting op korte termijn van een 
Europees schuldenagentschap door 
middel van het in een gemeenschappelijk 
systeem met wederzijdse garanties 
bijeenbrengen van de staatsschulden van 
de lidstaten, dat een nieuwe schuld zou 
uitgeven met één enkele rentevoet, 
waarmee de kans op speculatieve 
aanvallen zoals in het geval van 
Griekenland wordt verkleind. Dit 
agentschap zou ook zogenaamde Euro-
obligaties kunnen uitgeven voor het 
financieren van specifieke Europese 
investeringsprojecten, idealiter via de EU-
begroting (Aanbeveling 4, nieuw streepje),

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. uitvoering van een studie naar de 
haalbaarheid (de aard, risico's, 
voordelen) van de oprichting op de lange 
termijn van een systeem waarbij lidstaten 
kunnen deelnemen aan de uitgifte van 
gemeenschappelijke staatsobligaties, mits 
zij voldoen aan vooraf vastgestelde 
specifieke criteria (Aanbeveling 5 –
streepje 1),

Or. en
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Amendement 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. verzoek aan de Commissie om de 
oprichting van een ”Europees Monetair 
Fonds" te overwegen als aanvulling op 
het stabiliteits- en groeipact met het oog 
op het toezicht op de begrotingssituatie in 
de lidstaten. Dit fonds zou kunnen 
bestaan uit bijdragen van de landen van 
de eurozone naar rato van hun bbp en uit 
boetes op basis van de omvang van hun 
schulden en hun tekort. De lidstaten 
zouden dan om hulp uit het fonds kunnen 
verzoeken tot een bedrag dat overeenkomt 
met het door hen gestorte bedrag, 

Or. fr

Amendement 37
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. versterking van het cohesiebeleid van 
de Unie in nauwe samenwerking met de 
Europese Investeringsbank (EIB) om de 
structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere 
economische en perifere regio's te 
vergroten (Aanbeveling 5, streepje 2),

16. versterking en actualisering, rekening 
houdend met de 2020-doelstellingen, van 
het cohesiebeleid van de Unie in nauwe 
samenwerking met de Europese 
Investeringsbank (EIB) om de structurele 
zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere 
economische en perifere regio's te 
vergroten, in het bijzonder door het 
faciliteren van de nodige financiering van 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
van hun succesvolle deelname aan de 
interne markt,



AM\831869NL.doc 23/27 PE448.871v02-00

NL

Or. en

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. versterking van het cohesiebeleid van 
de Unie in nauwe samenwerking met de 
Europese Investeringsbank (EIB) om de 
structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere 
economische en perifere regio's te
vergroten (Aanbeveling 5, streepje 2),

16. versterking van het cohesiebeleid van 
de Unie in nauwe samenwerking met de 
Europese Investeringsbank (EIB) om de 
structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere 
economische en perifere regio's te 
vergroten (Aanbeveling 5, streepje 2), in 
het bijzonder door het faciliteren van de 
nodige financiering van kleine en 
middelgrote ondernemingen en van hun 
toetreding tot de interne markt,

Or. en

Amendement 39
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. versterking van het cohesiebeleid van 
de Unie in nauwe samenwerking met de 
Europese Investeringsbank (EIB) om de 
structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere 
economische en perifere regio's te 
vergroten,

16. versterking van het cohesiebeleid van 
de Unie in nauwe samenwerking met de 
Europese Investeringsbank (EIB) om de 
structurele zwakten te reduceren en het 
concurrentievermogen van zwakkere 
economische en perifere regio's te 
vergroten, in het bijzonder door het 
faciliteren van de nodige financiering van 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
van hun toetreding tot de interne markt,

Or. en
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Amendement 40
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie op 
het niveau van de EU (Aanbeveling 5, 
nieuw streepje).

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie op 
het niveau van de EU. Met het oog op het 
feit dat fiscale samenwerking een 
hoeksteen vormt van economische 
governance, oprichting van een groep 
fiscaal beleid op hoog niveau onder 
voorzitterschap van de Commissie, met als 
mandaat het uitwerken van een 
strategische en pragmatische benadering 
van fiscale beleidskwesties  in de Unie, 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan bestrijding van 
belastingfraude, actualisering van de 
gedragscode betreffende belastingheffing 
op vennootschappen, waarbij uitgebreider 
gebruik moet worden gemaakt van 
staatssteunprocedures tegen oneerlijke 
belastingconcurrentie, goedkeuring van 
de verbrede richtlijn spaarbelasting met 
automatische informatie-uitwisseling als 
algemene regel, verbreding en verdieping 
van milieuheffingen, bespoediging van de 
goedkeuring van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde belastingrondslag voor 
vennootschappen, waarbij moet worden 
gestreefd naar minimumbelastingtarieven,  
en van groeibevorderende 
belastinghervormingen, alsmede de 
invoering van een belasting op financiële 
transacties op Unieniveau (Aanbeveling 5, 
nieuw streepje).

Or. en
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Amendement 41
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie
op het niveau van de EU. (Aanbeveling 5, 
nieuw streepje).

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingcoördinatie op 
het niveau van de EU, met name 
goedkeuring van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde belastingrondslag voor 
vennootschappen (Aanbeveling 5, nieuw 
streepje).

Or. en

Amendement 42
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie 
op het niveau van de EU.

18. voortzetting van de inspanningen met 
het oog op de invoering van een 
minimumtarief voor de 
vennootschapsbelasting in de Unie, en 
voortzetting van de inspanningen gericht 
op een akkoord over een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
belastingrondslag voor vennootschappen. 

Or. en

Amendement 43
Alan Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 18
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Ontwerpadvies Amendement

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie op 
het niveau van de EU (Aanbeveling 5, 
nieuw streepje).

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie op 
het niveau van de EU, beseffend dat dit het 
best op vrijwillige basis kan worden 
bereikt (Aanbeveling 5, nieuw streepje).

Or. en

Amendement 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingharmonisatie
op het niveau van de EU (Aanbeveling 5, 
nieuw streepje).

18. voortzetting van de inspanningen op 
het gebied van de belastingcoördinatie op 
het niveau van de EU (Aanbeveling 5, 
nieuw streepje).

Or. fr

Amendement 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. in het kader van het “Europese 
semester”, parallel met de onderlinge 
aanpassing van de nationale tijdschema's 
voor de begrotingsbehandeling, zorgen 
voor een betere coördinatie van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement, dat meer 
begrotingsbevoegdheden heeft gekregen, 
met die van de nationale parlementen. Het 
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Europees Parlement dient door de Raad 
en de Commissie te worden geraadpleegd 
over de grote lijnen van het economisch 
beleid, de richtsnoeren voor de 
werkgelegenheid en de indicatoren die als 
basis dienen voor de nationale 
hervormingsprogramma's.

Or. fr

Amendement 46
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. De goed te keuren 
wetgevingshandeling moet gericht zijn op 
versterking van het mandaat van de 
Commissie (Eurostat) inzake 
auditonderzoek van de nationale 
statistieken die van belang zijn voor de 
rapportage over de overheidsfinanciën 
(Aanbeveling 7).

Or. en


