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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 

vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 

voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 

een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 

(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 

correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 

diensten. 

 

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 

ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 

derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 

kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 

bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 

Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 

schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-

economische onevenwichtigheden in het eurogebied 

(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2010)0525), 

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 121, lid 6, en artikel 136, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C7-0299/2010), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 

rechtsgrondslag, 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 16 februari 20111, 

– gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 

de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0182/2011), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

IN EERSTE LEZING* 

--------------------------------------------------------- 

                                                 
1 Nog niet verschenen in het Publicatieblad. 
* Amendementen: nieuwe of gewijzigde tekst wordt in vet cursief weergegeven; schrappingen worden 

aangeduid met het symbool ▌. 
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VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden in de eurozone 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 136 in 

samenhang met artikel 121, lid 6, 

 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

 

Na toezending van het voorstel voor een wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

 

(-1) De ervaring die is opgedaan en de fouten die zijn gemaakt in de eerste tien jaar van 

de economische en monetaire unie leert dat er in de Unie behoefte is aan een beter 

economisch bestuur, dat berust op een sterkere nationale betrokkenheid bij 

gezamenlijk aanvaarde regels en beleidsmaatregelen en op een robuuster kader voor 

toezicht door de Unie op het economische beleid van de lidstaten. 

(-1 bis) Het verbeterde kader voor het economisch bestuur moet berusten op verschillende 

met elkaar verbonden beleidsmaatregelen voor duurzame groei en werkgelegenheid 

die onderling samenhang moeten vertonen, in het bijzonder een EU-strategie voor 

groei en arbeidsplaatsen met bijzondere nadruk op de ontwikkeling en versterking 

van de interne markt en bevordering van internationale handel en 

concurrentievermogen, een effectief kader voor het voorkomen en corrigeren van 

buitensporige begrotingstekorten (het stabiliteits- en groeipact), een robuust kader 

voor het voorkomen en corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden, 

minimumeisen voor nationale begrotingskaders, meer regulering van en toezicht op 

de financiële markten (onder meer macroprudentieel toezicht door het Europees 

Comité voor systeemrisico's) en een geloofwaardig permanent crisismechanisme. 

(-1 ter) Het stabiliteits- en groeipact en het volledige kader voor het economisch bestuur 

moeten een aanvulling zijn op en verenigbaar zijn met de EU-strategie voor groei en 

werkgelegenheid. 

                                                 
1 PB C , , blz. . 
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(-1 quater) De verbetering van het economisch bestuur moet samengaan met een 

vergroting van de democratische legitimiteit van het economisch bestuur in de Unie, 

wat bereikt moet worden door het Europees Parlement en de nationale parlementen 

nauwer en eerder bij alle procedures ter coördinatie van het economisch beleid te 

betrekken. 

(-1 quinquies) De Raad en de Commissie moeten hun standpunten en besluiten openbaar 

maken in de passende stadia van de procedure teneinde een doeltreffende collegiale 

pressie te verzekeren, en een betrokken lidstaat kan worden verzocht om zijn 

besluiten en beleid in de bevoegde commissie van het Europees Parlement toe te 

lichten. 

(-1 sexies) Onverminderd hun uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) voortvloeiende rechten en plichten moeten lidstaten die de euro niet 

als munt hebben, het recht hebben om de wetgeving inzake het economisch bestuur 

toe te passen. 

(-1 septies) Deze verordening moet zo spoedig mogelijk na de aanneming ervan in 

werking treden. Bij het formuleren van voorstellen voor maatregelen ter uitvoering 

van deze nieuwe regels moet de Commissie echter rekening houden met de actuele 

economische situatie van de betrokken lidstaten en alle in dit opzicht relevante 

bepalingen in dit wetsbesluit. 

(-1 octies) De Commissie moet in de procedure voor scherper toezicht een krachtiger en 

onafhankelijker rol spelen met betrekking tot beoordelingen van afzonderlijke 

lidstaten, monitoring, inspectiebezoeken, aanbevelingen en waarschuwingen. Met 

name moet de rol van de Raad bij de stappen die leiden tot mogelijke sancties 

beperkt blijven en moet er overeenkomstig het VWEU in de Raad zoveel mogelijk 

worden gestemd met omgekeerd gekwalificeerde meerderheid. 

(-1 nonies) Teneinde het vertrouwen in Europese statistieken te vergroten en de 

beroepsmatige onafhankelijkheid van de nationale statistische instanties te 

verzekeren, moeten de lidstaten volledig gehouden zijn tot uitvoering van 

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2009 betreffende de communautaire statistiek1, in het bijzonder de statistische 

beginselen die zijn vastgelegd in de Praktijkcode Europese statistieken die de 

Commissie heeft bevestigd in haar aanbeveling van 25 mei 2005 over de 

onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en 

communautaire statistische instanties. De lidstaten moeten tevens verzekeren dat de 

nationale statistische instanties de nodige autonomie krijgen ten aanzien van hun 

budget, de publicatie van statistische informatie en een transparante procedure voor 

het benoemen en ontslaan van directieleden. Ook de nationale rekenkamers moeten 

hetzelfde niveau van beroepsmatige onafhankelijkheid genieten, zodat de 

vertrouwelijkheid bij de rapportering op Europees niveau ten volle gewaarborgd is. 

(1) De coördinatie van het economische beleid van de lidstaten binnen de Unie dient te 

worden ontwikkeld binnen het kader van de globale richtsnoeren voor het 

                                                 
1  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164. 
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economisch en werkgelegenheidsbeleid, teneinde een bijdrage te leveren aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie zoals bedoeld in artikel 3 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, en te voldoen aan de eisen zoals 

voorgeschreven in artikel 9 VWEU en dient de inachtneming van de volgende 

grondbeginselen in te houden: stabiele prijzen, gezonde en houdbare 

overheidsfinanciën en monetaire voorwaarden en een houdbare betalingsbalans. 

(1 bis) Om een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid te ontwikkelen, zoals 

voorzien in het VWEU, dienen de lidstaten en de Unie zich te houden aan de 

leidende beginselen van het bevorderen van een vaardige, goed opgeleide en 

flexibele beroepsbevolking en arbeidsmarkten die inspelen op economische 

veranderingen. 

(1 ter) Het VWEU bepaalt dat de Unie bij de vaststelling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening dient te 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. 

(1 quater) De Europese Raad heeft op 17 juni 2010 zijn goedkeuring gehecht aan een 

nieuwe strategie voor banen en groei, die de EU in staat moet 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. De Europese Raad besloot tevens, op 1 januari 2011, het startsein te geven 

voor het Europees semester voor beleidscoördinatie, zodat de lidstaten kunnen 

profiteren van een vroegtijdige coördinatie op Unieniveau, het toezicht kan worden 

verbeterd en begrotingsmaatregelen en structurele hervormingen ter bevordering 

van groei en werkgelegenheid gelijktijdig kunnen worden beoordeeld. 

(1 quinquies) Het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid 

(semester) moet een vitale rol spelen bij de tenuitvoerlegging van de in artikel 121, 

lid 1, van het VWEU gestelde eis dat de lidstaten hun economisch beleid 

beschouwen als een zaak van gemeenschappelijk belang en het daarom moeten 

coördineren en de eis in artikel 146, lid 2, VWEU dat de lidstaten het bevorderen 

van de werkgelegenheid als een aangelegenheid van gemeenschappelijke zorg 

beschouwen en hun maatregelen op dit gebied coördineren binnen de Raad. 

Transparantie, onafhankelijk toezicht en multilaterale, gecoördineerde controle 

vormen een integraal onderdeel van het versterkte economische beheer. De Raad en 

de Commissie moeten hun standpunten en besluiten in de betreffende stadia van de 

procedures ter coördinatie van het economisch beleid openbaar maken en 

toelichten. 

(2) Er dient te worden voortgebouwd op de ervaring die in de eerste tien jaar van de 

Economische en Monetaire Unie is opgedaan. 

(2 bis) De vorming en instandhouding van een dynamische interne markt moet als 

onderdeel van de goede en soepele werking van de economische en monetaire unie 

worden gezien. 
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(3) In het bijzonder moet het toezicht op het economisch beleid van de lidstaten worden 

verruimd tot meer dan louter budgettair toezicht om buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden te voorkomen en om de betrokken lidstaten te helpen 

corrigerende plannen uit te werken voordat de verschillen een blijvend karakter 

krijgen en economische en financiële processen blijvend omslaan in een uiterst 

ongunstige richting. Deze verruiming moet gepaard gaan met een verdieping van het 

begrotingstoezicht. 

(3 bis) Gezien de sterke verwevenheid van de lidstaten op het gebied van handel en 

financiën, of zij nu wel of niet tot het eurogebied behoren, en de overloopeffecten 

van nationaal economisch beleid op de Unie en het eurogebied als geheel, moet deze 

verordening ook gelden voor lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben, 

zodat deze landen worden aangemoedigd om zich in een zo vroeg mogelijk stadium 

rekenschap te geven van de potentieel significante gevolgen van hun nationaal 

economisch beleid voor een of meer andere lidstaten. 

(4) Om dergelijke onevenwichtigheden te helpen aanpakken, is een wettelijk vastgelegde 

procedure noodzakelijk. 

(5) Het is passend het in artikel 121, de leden 3 en 4, van het VWEU bedoelde 

multilaterale toezicht aan te vullen met specifieke bepalingen voor de detectie, 

preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. Het is van 

wezenlijk belang dat de procedure wordt verankerd in de jaarlijkse cyclus voor 

multilateraal toezicht. 

(5 bis) Om de dialoog tussen de instellingen van de Unie, in het bijzonder het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie, enerzijds en de nationale parlementen, de 

nationale regeringen en de regioparlementen met wetgevende en fiscale 

bevoegdheden anderzijds, te bevorderen en te zorgen voor meer transparantie en 

afleggen van verantwoording, kan de bevoegde commissie van het Europees 

Parlement openbare debatten organiseren over het macro-economisch en budgettair 

toezicht door de Raad en de Commissie. 

(6) De handhaving van Verordening (EU) nr. …/2011 tot vaststelling van een kader voor 

het voorkomen en corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden op basis 

van een scorebord als instrument voor vroegtijdige opsporing van zich ontwikkelende 

onevenwichtigheden, economische analyse en diepgaande evaluaties moet worden 

versterkt door rentedragende deposito's of boeten in te stellen voor lidstaten die de 

euro als munteenheid hebben en ▌nalaten gevolg te geven aan de aanbevelingen of 

de verplichting een adequaat plan met corrigerende maatregelen op te stellen om 

buitensporige macro-economische onevenwichtigheden aan te pakken. 

(6 bis) Staatsschuld in een monetaire unie heeft een andere dynamiek dan schulden van 

landen met een onafhankelijke munteenheid. Het voortbestaan van de preferentiële 

behandeling van staatsschuld van de eurozone moet daarom op de helling en bij 

niet-naleving van het stabiliteits- en groeipact volgens Verordening (EG) 

nr. 1466/97 en Verordening (EG) nr. 1467/97 moet deze preferentiële behandeling 

worden beperkt of ingetrokken, als disciplinaire maatregel om buitensporige macro-

economische onevenwichtigheden aan te pakken en te zorgen voor nakoming van 
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het stabiliteits- en groeipact. Dit is een passende manier om toekomstige crises te 

voorkomen in plaats van onmiddellijke toepassing in omstandigheden die 

procyclisch zou zijn. 

(7) Bij macro-economische onevenwichtigheden bestaat een aanzienlijke kans dat 

gedurende de gehele conjunctuurcyclus overdreven fluctuaties optreden in de 

overheidsontvangsten en -uitgaven, hetgeen de totaalcijfers ongunstig beïnvloedt en 

een vertekend beeld doet ontstaan voor de budgettaire planning en besluitvorming. Als 

verkeerde budgettaire beleidskeuzes worden gemaakt op basis van vertekende 

ontwikkelingen, kan dit de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verzwakken en 

mogelijk in gevaar brengen. Als er niets aan gedaan wordt, kunnen budgettaire en 

andere macro-economische onevenwichtigheden elkaar versterken en de goede 

werking van de economische en monetaire unie in gevaar brengen. Daarom zou een 

systeem voor de correctie van macro-economische onevenwichtigheden moeten 

bijdragen aan vermijding van het ontstaan van asymmetrische schokken, aan 

duurzame groei en aan de fiscale en begrotingsdiscipline op korte en lange termijn 

van de lidstaten die de euro als munt hebben. 

(8) Het ▌nalaten gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Raad in artikel 10, lid 4, 

van Verordening (EU) nr. …/2011 om buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden aan te pakken, moet als regel met een rentedragend deposito 

worden bestraft dat wordt omgezet in een jaarlijkse boete als de lidstaat geen 

corrigerende maatregelen neemt en de Raad een tweede aanbeveling aanneemt in 

dezelfde procedure vanwege buitensporige onevenwichtigheid, tot de Raad heeft 

uitgemaakt dat er corrigerende maatregelen zijn getroffen om gevolg te geven aan de 

aanbevelingen. 

(9) Het ▌nalaten door een lidstaat een plan met corrigerende maatregelen op te stellen 

overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad in artikel 8, lid 2, van die 

verordening, dat bepaalt dat het door de lidstaat voorgelegde plan met corrigerende 

maatregelen niet volstaat, zelfs na de eerste aanbeveling van de Raad betreffende 

wijziging van het plan met corrigerende maatregelen, moet eveneens als regel met 

een jaarlijkse boete worden bestraft tot de Raad heeft uitgemaakt dat de lidstaat in een 

plan met corrigerende maatregelen heeft voorzien dat voldoende gevolg geeft aan zijn 

aanbevelingen. 

(9 bis) Lidstaten die financiële cijfers manipuleren, statistieken vervalsen of opzettelijk 

misleidende informatie verstrekken moet een eenmalige boete worden opgelegd als 

straf voor wangedrag. Een lidstaat mag niet twee keer worden bestraft voor dezelfde 

opzettelijke overtreding. 

(10) Om te zorgen voor gelijke behandeling tussen lidstaten moeten het rentedragende 

deposito en de boete identiek zijn voor alle lidstaten die de euro als munt hebben, 

namelijk 0,1% van het bbp van het bruto binnenlands product (bbp) van de betrokken 

lidstaat in het vorige jaar. In geval van opzettelijke en ernstige niet-nakoming van de 

aanbevelingen van de Raad of de Commissie kan de boete worden verhoogd tot 0,3% 

van het bbp. 
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(11) De procedure voor de toepassing van de sancties op de lidstaten die nalaten effectieve 

maatregelen te nemen om de macro-economische onevenwichtigheden te corrigeren 

moet in die zin worden opgevat dat de toepassing van de sanctie op deze lidstaten de 

regel en niet de uitzondering zou zijn. 

(11 bis) De boete moet worden opgelegd vanwege nalatigheid om de aanbevelingen 

op te volgen, binnen de voorziene termijnen actie te ondernemen of toereikende 

corrigerende actieplannen voor te leggen. Een boete wordt dus niet opgelegd alleen 

omdat er buitensporige macro-economische onevenwichtigheden zijn of als wel 

aanbevolen maatregelen zijn genomen, maar deze de buitensporige 

onevenwichtigheden in de praktijk niet verminderen. 

(12) De geïnde boeten moeten worden toegewezen aan het stabiliteitsmechanisme voor 

lidstaten die de euro als munt hebben ▌. Tot de instelling van dit mechanisme worden 

de rente en de boetes aangewend als garanties voor EU-relevante projecten die 

worden gefinancierd door de Europese Investeringsbank overeenkomstig de 

bepalingen van Protocol nr. 5 inzake het Statuut van de Europese investeringsbank 

dat als bijlage bij de Verdragen gaat. 

(13) De bevoegdheid om individuele besluiten te nemen voor de in deze verordening 

bepaalde toepassing van de sanctie, moet aan de Raad worden verleend. In het kader 

van de binnen de Raad geleide coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten 

als bedoeld in artikel 121, lid 1 VWEU, vormen deze individuele besluiten een 

integrerend vervolg op de door de Raad overeenkomstig artikel 121 VWEU en 

Verordening (EU) nr. […/…] genomen maatregelen. 

(14) Aangezien deze verordening algemene bepalingen bevat voor de effectieve 

handhaving van Verordening (EU) nr. [.../...], moet deze worden vastgesteld 

overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure als bedoeld in artikel 121, lid 6, van 

het VWEU. 

(15) Aangezien een effectief kader voor detectie en preventie van macro-economische 

onevenwichtigheden niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 

vanwege de sterke commerciële en financiële verwevenheid tussen de lidstaten en de 

overloopeffecten van nationaal economisch beleid op de Unie en de eurozone als 

geheel, en beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig 

het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstellingen te verwezenlijken, 

(15 bis) De bepalingen van deze verordening stroken volledig met artikel 3 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en de horizontale bepalingen van het VWEU, 

inzonderheid de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 VWEU, het Handvest van de 

grondrechten en de bepalingen van Protocol 26 inzake diensten van algemeen 

belang, dat als bijlage bij de Verdragen gaat, en artikel 153, lid 5 VWEU. 

(15 ter) Deze verordening doet geen afbreuk aan de uitoefening van de grondrechten 

zoals die zijn erkend door de lidstaten en in het recht van de Unie. Zij doet evenmin 
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afbreuk aan het recht om over collectieve arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 

en deze te sluiten en naleving ervan af te dwingen, en om vakbondsacties te voeren 

overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken die in overeenstemming zijn 

met de Uniewetgeving. 

(15 quater) Om de verantwoordingsplicht en nationale toe-eigening te versterken, moet 

de Raad bij haar zittingen in het openbaar beraadslagen wanneer hij conclusies en 

aanbevelingen bespreekt en vaststelt over deze belangrijke kwesties, die de belangen 

van de Europese Unie en haar burgers raken. 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp en toepassingsgebied 

1. Deze verordening stelt een systeem van sancties vast voor de effectieve correctie van 

buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied. 

2. Deze verordening is van toepassing op de lidstaten die de euro als munt hebben. 

2 bis. Deze verordening geldt ook voor lidstaten die de euro niet als munt hebben en de 

Commissie kennis hebben gegeven van hun bereidheid om deze verordening toe te passen. 

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De 

onderhavige verordening is van toepassing op dergelijke lidstaten vanaf de dag na deze 

bekendmaking. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van artikel 2 van 

Verordening (EG) nr. […/…]. 

Voorts wordt verstaan onder: 

– "uitzonderlijke economische omstandigheden": omstandigheden waarin een overschrijding 

door een overheidstekort van de referentiewaarde als uitzonderlijk wordt beschouwd in de 

zin van artikel 126, lid 2, onder a), tweede streepje, van het VWEU en zoals gespecificeerd 

in Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad1. 

Artikel 3 

Sancties 

1. Op voorstel van de Commissie wordt door de Raad een rentedragend deposito opgelegd 

indien een aanbeveling van de Raad inzake corrigerende maatregelen is aangenomen 

overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) nr. …/2011 en de Raad ▌concludeert 

                                                 
1 PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6. 
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dat de betrokken lidstaat ▌de aanbevolen corrigerende maatregelen niet heeft genomen na de 

aanbeveling. 

1 bis. Op voorstel van de Commissie wordt door de Raad een jaarlijkse boete opgelegd 

indien: 

(a) een tweede aanbeveling van de Raad in dezelfde procedure vanwege buitensporige 

onevenwichtigheid is aangenomen overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening 

(EU) nr. …/2011 en de Raad concludeert dat de betrokken lidstaat een ontoereikend 

plan met corrigerende maatregelen heeft voorgelegd, zelfs na de eerste aanbeveling 

van de Raad inzake wijziging van het plan met corrigerende maatregelen of indien 

(b) een tweede aanbeveling van de Raad in dezelfde procedure vanwege buitensporige 

onevenwichtigheid is aangenomen overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Verordening 

(EU) nr. …/2011 en de Raad concludeert dat de betrokken lidstaat de aanbevolen 

corrigerende maatregelen niet heeft genomen, zelfs niet na de eerste aanbeveling 

van de Raad inzake corrigerende maatregelen. De boete wordt opgelegd door 

omzetting van het opgelegde rentedragende deposito in een jaarlijkse boete 

overeenkomstig artikel 3, lid 1. 

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. De betrokken lidstaat kan verzoeken dat een buitengewone vergadering 

van de Raad bijeen wordt geroepen om over dit besluit te stemmen. 

2. Het door de Commissie voor te stellen jaarlijkse deposito of de jaarlijkse boete is 0,1 % 

van het bbp van de betrokken lidstaat in het vorige jaar. In geval van opzettelijke en ernstige 

niet-nakoming van de aanbevelingen van de Raad of de Commissie kan de boete worden 

verhoogd tot 0,3% van het bbp. 

3. In afwijking van lid 2 kan de Commissie op grond van uitzonderlijke economische 

omstandigheden of op een met redenen omkleed verzoek van de betrokken lidstaat aan de 

Commissie of om rekening te houden met een cumulatief effect van sancties die zijn 

opgelegd overeenkomstig Verordening (EU) nr. …/2011 over de bespoediging en 

verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten en 

Verordening (EU) nr. …/2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht 

in het eurogebied, binnen tien dagen na de in lid 1 bedoelde aanneming van de conclusies van 

de Raad voorstellen het bedrag van de boete te verminderen ▌. 

4. Als een lidstaat voor een bepaald kalenderjaar een rentedragend deposito heeft vastgezet 

of een jaarlijkse boete heeft betaald en de Raad daarna overeenkomstig artikel 10, lid 1, 

concludeert dat de lidstaat de aanbevolen corrigerende maatregelen in de loop van dat jaar 

genomen heeft, wordt het voor dat jaar betaalde deposito samen met de opgelopen rente of 

de voor dat jaar betaalde boete aan de lidstaat pro rata temporis terugbetaald. 

4 bis. In het geval dat een lidstaat financiële data manipuleert, statistieken vervalst of 

opzettelijk misleidende informatie verstrekt, en dit met name leidt tot schending van de 

Europese statistische regels waarop de besluiten in Verordening (EU) nr. …/2011 
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betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden zijn 

gebaseerd, dan kan de Raad, handelend op grond van een voorstel van de Commissie, het 

besluit nemen de betrokken lidstaat een boete te laten betalen. Een dergelijke boete bestaat 

in een eenmalige betaling van 0,5% van het bbp van de betrokken lidstaat in het 

voorafgaande jaar. 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 

van de Commissie overeenkomstig artikel 293, lid 1, van het VWEU wijzigen. 

4 ter. Het totale bedrag van de gecumuleerde aan een lidstaat opgelegde boetes, met 

uitzondering van de in lid 4 bis bedoelde boete, kan niet groter zijn dan 0,5% van het bbp 

van die lidstaat. 

Artikel 4 

Toewijzing van de boeten 

De overeenkomstig artikel 3 van deze verordening geïnde boeten vormen andere ontvangsten 

als bedoeld in artikel 311 van het VWEU en worden toegewezen aan het 

stabiliteitsmechanisme voor lidstaten die de euro als munt hebben ▌. Tot de instelling van dit 

mechanisme worden de rente en de boetes aangewend als garanties voor EU-relevante 

projecten die worden gefinancierd door de Europese Investeringsbank overeenkomstig de 

bepalingen van Protocol nr. 5 inzake het Statuut van de Europese investeringsbank dat als 

bijlage bij de Verdragen gaat. 

Artikel 5 

Stemming binnen de Raad  

Met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde maatregelen hebben alleen leden van de Raad die 

lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben en lidstaten die deze verordening 

op vrijwillige basis toepassen, stemrecht. De Raad besluit zonder rekening te houden met de 

stem van het lid van de Raad dat de betrokken lidstaat vertegenwoordigt. 

Een gekwalificeerde meerderheid van de in lid 1 vermelde leden van de Raad wordt bepaald 

overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder a), van het VWEU. 

Om bij het debat over en het nemen van de in artikel 3 bedoelde besluiten te zorgen voor 

meer openbaar toezicht, verantwoordingsplicht en nationale betrokkenheid, zijn de 

beraadslagingen van de Raad toegankelijk voor het publiek overeenkomstig artikel 83 van 

het Besluit 2006/683/EG, Euratom van de Raad van 15 september 2006 houdende 

vaststelling van zijn reglement van orde. 

 

Artikel 5 bis 

Economische dialoog 

Om de dialoog tussen de instellingen van de Unie, in het bijzonder het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie enerzijds en de nationale parlementen, de regeringen en andere 

betrokken organen van de lidstaten anderzijds, te bevorderen en te zorgen voor meer 
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transparantie en afleggen van verantwoording, kan de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement hoorzittingen en openbare debatten organiseren over het macro-

economisch en budgettair toezicht door de Raad en de Commissie. 

Artikel 5 ter 

Evaluatie 

1. In …* en daarna om de drie jaar publiceert de Commissie een verslag over de toepassing 

van deze verordening. In dat verslag worden onder meer de volgende zaken beoordeeld: 

(a) of het handhavingsysteem heeft bijgedragen tot de inachtneming door de lidstaten van 

de grondbeginselen stabiele prijzen, gezonde overheidsfinanciën en monetaire voorwaarden 

en een houdbare betalingsbalans in de Unie; 

(b) of de boetes effect hebben en passend en evenredig zijn; 

(c) of het stelsel van boetes moet worden gewijzigd. 

2. Het verslag en eventuele begeleidende voorstellen worden voorgelegd aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

3. Indien het verslag belemmeringen voor de goede werking van de bepalingen in de 

Verdragen inzake de economische en monetaire unie vaststelt, met name ten aanzien van 

handhavingsmaatregelen, dan doet het de nodige aanbevelingen aan de Europese Raad. 

Artikel 6 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar 

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te  

Voor het Europees Parlement   Voor de Raad 

De voorzitter  De voorzitter 

 

                                                 
* PB datum invoegen: xxx jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening. 
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TOELICHTING 

De voorstellen van de Commissie ter verbetering van het economisch bestuur zijn van groot 

belang voor de toekomst van de EU en de economische groei, met name in het eurogebied. De 

rapporteurs van het Europees Parlement hebben daarom besloten zich intensief met het pakket 

Commissievoorstellen bezig te houden en ze te verbeteren ten einde een solide en coherent 

kader te scheppen voor de komende decennia. De rapporteurs hebben de 

Commissievoorstellen als uitgangspunt genomen. Het is voor het eerst dat het Parlement met 

de Raad meebeslist over macro-economische ontwikkelingen in de Unie. De rapporteurs 

beseffen dat deze nieuwe bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon hun verleent ook 

nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengen. De Raad mag geen definitief besluit 

nemen zonder de instemming van het Europees Parlement met het hele pakket. Het streven is 

dat deze procedure leidt tot samenhang tussen en een tijdige aanneming van alle onderdelen 

van het pakket. 

De ervaring die in de eerste tien jaar van de economische en monetaire unie is opgedaan laat 

zien dat er duidelijk behoefte is aan een beter kader voor het economisch bestuur, dat berust 

op een sterkere nationale betrokkenheid bij gezamenlijk aanvaarde regels en 

beleidsmaatregelen en op een robuuster kader voor Europees toezicht op het economische 

beleid van de lidstaten. De rapporteurs pleiten dan ook voor een ingrijpende hervorming van 

het bestuurskader op basis van de communautaire methode en een sterke en onafhankelijke 

Commissie die toeziet en richtingen aangeeft binnen het nieuwe diepere en bredere kader voor 

toezicht op het economisch beleid. 

Het is nodig te leren van het verleden en daarom is het zo belangrijk dat het toezicht wordt 

uitgebreid om te voorkomen dat schadelijke macro-economische onevenwichtigheden 

optreden. Het is dringend nodig dat het toezicht straks verder gaat dan het begrotingsbeleid, 

daar is gebleken dat de ophoping van macro-economische onevenwichtigheden schade 

toebrengt en heeft geleid tot een grotere kwetsbaarheid. Het kader voor de preventie en 

correctie van macro-economische onevenwichtigheden moet de nadruk leggen op vroegtijdige 

opsporing en preventie van potentieel schadelijke macro-economische onevenwichtigheden. 

Het macro-economisch toezicht mag niet berusten op een statische en simplistische grondslag. 

Het is van cruciaal belang dat de procedure stoelt op een grondige economische analyse met 

diepgaande bestudering van een breed scala van economische factoren, terwijl terdege 

rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden in elk land. 

Het toezichtkader zal alleen geloofwaardig en doeltreffend zijn als het voorziet in de 

vaststelling van jaarlijkse boetes wanneer geen gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen 

of de verplichting om een toereikend plan met corrigerende maatregelen op te stellen. Dit 

handhavingmechanisme treedt alleen in werking als de preventieve maatregelen hun doel 

voorbijschieten, omdat een lidstaat niet in staat is maatregelen te nemen om zich te houden 

aan de aanbevelingen of nalaat een toereikend plan met corrigerende maatregelen voor te 

leggen. Een lidstaat kan niet worden beboet alleen omdat er macro-economische 

onevenwichtigheden zijn, beslissend voor de vraag of al dan niet een boete wordt opgelegd is 

of er maatregelen worden genomen. 

Boetes hebben alleen een afschrikwekkend effect als de toepassing ervan de regel is, en niet 

de uitzondering. Oplegging ervan moet dus in sterke mate automatisch geschieden, zonder 



 

RR\865738NL.doc 17/37 PE454.574v02-00 

 NL 

ruimte voor politieke koehandel. Besluiten over de oplegging van boetes worden daarom 

geacht door de Raad te zijn vastgesteld tenzij deze, binnen tien dagen na de aanneming van 

het voorstel door de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid besluit het voorstel te 

verwerpen. De betrokken lidstaat moet het recht hebben de Raad te verzoeken bijeen te 

komen om dit besluit te nemen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle lidstaten 

gelijk worden behandeld. Daar bij het macro-economisch toezicht de nadruk moet liggen op 

preventieve en corrigerende maatregelen in diverse fasen, moet het feit dat een lidstaat 

waartegen een procedure loopt vanwege een buitensporig tekort nalaat de nodige maatregelen 

te nemen of een toereikend plan met corrigerende maatregelen voor te leggen, op zich al een 

reden zijn om boetes op te leggen. 

De jaarlijkse boete moet minimaal 0,1% en maximaal 0,5% van het bbp van de betrokken 

lidstaat in het voorafgaande jaar zijn, waarbij de hoogte afhangt van de ernst van het niet 

opvolgen van de aanbevelingen van Commissie en Raad. Dit om ervoor te zorgen dat de 

boetes werkelijk als afschrikwekkend worden gezien. In het bijzonder moet het duidelijk zijn 

dat bedrog in welke vorm ook niet getolereerd zal worden. Lidstaten die financiële cijfers 

manipuleren, statistieken vervalsen of misleidende informatie verstrekken moeten daarom een 

boete krijgen van 0,5% van het bbp. Als uitzondering op de algemene regel van jaarlijkse 

boetes, wordt deze boete maar één keer opgelegd als straf voor wangedrag. 

Bij het nemen van besluiten over sancties moet rekening worden gehouden met de totale 

hoogte van de sancties ten opzichte van andere onderdelen van het multilaterale toezicht. Om 

te zorgen dat boetes geen procyclisch effect hebben, moet er een plafond zijn voor het totale 

bedrag aan jaarlijkse boetes. Als uitzondering op deze regel wordt bij de berekening van het 

totale bedrag aan boetes geen rekening gehouden met boetes die zijn opgelegd vanwege 

bedrog. 

Opgelegde boetes worden straks toegewezen aan het permanente crisismechanisme (Europees 

Monetair Fonds) en komen zo ten goede aan de te vormen crisisreserve. Totdat dit fonds is 

opgericht, worden de boetes gestort in de kas van de Europese faciliteit voor financiële 

stabiliteit. 

De uitbreiding van het toezicht tot macro-economische onevenwichtigheden is een 

noodzakelijke stap. Daar het om een nieuw kader en mechanisme gaat, is een grondige 

herziening van het stelsel na drie jaar van wezenlijk belang. Met name moet worden nagegaan 

of de besluitvorming in de vele stadia van het preventieve en corrigerende optreden niet 

automatischer kan worden. 

Ten aanzien van de andere voorstellen in het pakket benadrukken de rapporteurs dat het kader 

van het nieuwe Europese Economische Semester moet worden opgenomen in de wetsteksten 

(en niet alleen in een door de Raad goedgekeurde gedragscode). Vergroting van het draagvlak 

bij de lidstaten, transparantie, intercollegiale toetsing en de dreiging van gezichtsverlies 

(nakomen of uitleggen) via het Europees semester en de stimulansen en sancties van de 

desbetreffende procedures moeten ervoor zorgen dat de lidstaten meer in de pas lopen en zich 

houden aan de EU-regels. 

Het economisch bestuur en het nationale economische beleid moet een zaak worden die alle 

betrokken partijen bezighoudt. Nodig is een vergroting van het nationale draagvlak en de 

verantwoordingsplicht van de lidstaten. Er is behoefte aan meer betrokkenheid van de 
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nationale parlementen, zowel op het nationale niveau als op het niveau van de Unie. 

Daarnaast moeten de lidstaten nationale regels en instellingen invoeren die stroken met de 

doelstellingen van het stabiliteits- en groeipact. 

De voorstellen van de Commissie zijn een goed uitgangspunt, maar zij moeten verder worden 

toegespitst, met name op de volgende punten: 

- Een grotere nadruk op de preventie van onhoudbaar budgettair en macro-economisch 

beleid. Invoering van nieuwe prikkels om de gemeenschappelijke regels na te leven. 

- Als onderdeel van het Economische semester moeten nationale programma's voor 

hervormingen en voor stabiliteit en convergentie op het nationale vlak worden 

afgehandeld alvorens deze voor het toezicht op EU-niveau worden voorgelegd. Alle 

lidstaten moeten de regels van het stabiliteits- en groeipact opnemen in hun nationale 

begrotingsprocedures. 

- De Commissie moet bij het toezicht een krachtiger en onafhankelijker rol spelen. Dit 

betreft beoordelingen van afzonderlijke landen, monitoring, inspectiebezoeken, 

aanbevelingen, waarschuwingen en sancties. De Commissie moet onafhankelijker van 

de Raad besluiten nemen over de naleving van EU-regels. 

- In de Raad moet een besluitvormingsprocedure worden ingevoerd die is gebaseerd op 

een "omgekeerde gekwalificeerde meerderheid", en dat zowel voor de preventieve als 

de corrigerende onderdelen van het kader. Er moet zo weinig mogelijk ruimte zijn 

voor politieke koehandel in de Raad of tussen een lidstaat en de Commissie, anders is 

de geloofwaardigheid van het stelsel in het geding. De Commissie en de Raad moeten 

alle besluiten baseren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses en afwegingen. 

- Meer transparantie en verantwoordingsplicht om de collegiale ondersteuning en 

collegiale pressie te versterken moet een integraal onderdeel van het economische 

bestuurskader zijn: van de Commissie en de Raad wordt verwacht dat zij hun 

standpunten en besluiten in alle passende stadia van de procedure motiveren en 

openbaar maken. In de eerste tien jaar van de EMU vonden de besprekingen en de 

besluitvorming in de eurogroep en de Raad meestal achter gesloten deuren plaats. 

- Een onafhankelijker rol van de Commissie in de besluitvormingsprocedure moet 

samengaan met een uitgebreider verantwoordingsplicht van de Commissie, zodat 

gegarandeerd wordt dat het Verdrag en de verordeningen correct worden toegepast. 

- Het Parlement moet bij het toezicht een krachtiger en onafhankelijker rol spelen, maar 

geen uitvoerende rol. Deze rol moet ook voorzien in regelmatige en systematische 

debatten en hoorzittingen in het Parlement, met name over kwesties van 

grensoverschrijdend belang. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 
INZAKE DE RECHTSGRONDSLAG  

Mevrouw Sharon Bowles 

Voorzitter 

Commissie economische en monetaire zaken 

BRUSSEL 

Betreft : Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor 

de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het 

eurogebied (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)) 

Geachte mevrouw Bowles, 

Bij schrijven d.d. 4 maart 2011 heeft u de Commissie juridische zaken uit hoofde van artikel 

37, lid 2, van het Reglement verzocht haar advies uit te brengen over de juiste rechtsgrond 

van diverse wetsvoorstellen waarop bij uw commissie als commissie ten principale en/of de 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken amendementen zijn ingediend ten einde deze 

rechtsgrond te wijzigen. 

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 12 april 2011. 

Het pakket inzake het economisch bestuur beoogt in te spelen op de behoefte aan een nauwere 

samenwerking en een scherper toezicht op de economische beleidsterreinen van de 

Economische en Monetaire Unie. 

Dit pakket bestaat uit zes wetgevingsvoorstellen. 

In de bijlage worden deze voorstellen afzonderlijk geanalyseerd. Gemakshalve worden de 

conclusies van de commissie over de juiste rechtsgrond van ieder voorstel hieronder 

opgesomd: 

 

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ((COM(2010)0527, 

2010/0281(COD)). 

 

Het enige doel van dit verordeningsvoorstel is de economische toezichtprocedure, zoals 

bedoeld in artikel 121, lid 6, VWEU, uit te breiden. Deze rechtsgrond lijkt derhalve de juiste 

te zijn. 

 

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor 

begrotingskaders van de lidstaten (COM(2010)0523, 2010/0277(NLE)) 
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Het belangrijkste doel van dit voorstel is de budgettaire verantwoordelijkheid te bevorderen 

door minimumeisen voor nationale begrotingskaders vast te stellen en erop toe te zien dat de 

procedure bij buitensporige tekorten effectief is. Derhalve lijkt de door de Commissie 

voorgestelde rechtsgrond, namelijk artikel 126, lid 14, derde alinea, VWEU de juiste te zijn. 

 

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het 

toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid ((COM(2010)0526, 

2010/0280(COD)) 

 

Dit voorstel beoogt de nauwere coördinatie tussen de economische beleidsterreinen van de 

lidstaten te waarborgen. Artikel 121, lid 6, VWEU lijkt derhalve de juiste rechtsgrond voor 

dit voorstel. 

 

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 

over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij 

buitensporige tekorten (COM(2010)0522, 2010/0276(CNS)) 

 

Aangezien dit voorstel vooral beoogt gedetailleerde regels vast te stellen voor de toepassing 

van de procedure bij buitensporige tekorten, is artikel 126, lid 14, VWEU de enige juiste 

rechtsgrond. 

 

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve 

handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied (COM(2010)0524, 

2010/0278(COD)) 

 

Artikel 121, lid 6, juncto artikel 136 VWEU wordt als de juiste rechtsgrond beschouwd. 

 

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden in het eurogebied (COM(2010)0525, 2010/0279(COD)) 

 

Gezien het doel van het voorstel dat de effectieve correctie van macro-economische 

onevenwichtigheden in het eurogebied nastreeft, vormt artikel 121, lid 6, juncto artikel 136 

VWEU de juiste rechtsgrond. 

 

In haar vergadering van 12 april 2011 heeft de Commissie juridische zaken bovengenoemde 

aanbevelingen met algemene stemmen goedgekeurd1. 

Hoogachtend, 

Klaus-Heiner Lehne 

                                                 
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Piotr 

Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt 

Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 

Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia 

Wikström, Tadeusz Zwiefka. 
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Bijlage 

 

 

Betreft: Rechtsgrondslag voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-

economische onevenwichtigheden in het eurogebied (COM(2010)0525, 2010/0279(COD)) 
 

Het pakket "economisch bestuur" bestaat uit zes voorstellen die beogen de coördinatie van en 

het toezicht op het economisch beleid in de Economische en Monetaire Unie (EMU) te 

versterken in de context van de Europa 2020-strategie en het Europees semester, een nieuwe 

toezichtcyclus die processen van het SGP (stabiliteits- en groeipact1) en de globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid samenbrengt. 

 

Deze voorstellen zijn een reactie op de tekortkomingen van het huidige systeem die door de 

wereldwijde economische en financiële crisis aan het licht zijn gekomen. Twee van de 

voorstellen betreffen de procedure bij buitensporige tekorten; beide zijn gebaseerd op artikel 

126, lid 14, VWEU. De overige vier betreffen de multilaterale toezichtprocedure en zijn 

gebaseerd op artikel 121, lid 6; twee daarvan zijn gebaseerd op artikel 121, lid 6, juncto 

artikel 136 VWEU. 

 

De voorstellen volgen op twee mededelingen van de Europese Commissie2 en een 

overeenkomst van de Europese Raad van juni 2010 over de noodzaak om de coördinatie van 

het economisch beleid van de lidstaten te versterken. Het pakket "economisch bestuur" is op 

9 september 2010 ingediend. 

 

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden in het eurogebied (hierna "het voorstel") breidt het deels in het SGP 

vermelde economische toezichtproces uit. Zo worden het budgettaire en fiscale toezicht 

aangevuld met een mechanisme dat macro-economische onevenwichtigheden kan vaststellen, 

voorkomen en corrigeren. Dit voorstel moet worden onderzocht als horend bij de verordening 

betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden3. 

 

De wetgevingsprocedure bevindt zich in de fase van eerste lezing in de Commissie 

economische en monetaire zaken, met Carl Haglund als rapporteur. De Commissie 

werkgelegenheid en sociale brengt een advies uit (rapporteur: Pervenche Berès). 

 

In de commissie ten principale (ECON) ingediende amendementen beogen de dubbele 

                                                 
1 Het SGP bestaat uit Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het 

toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid, Verordening (EG) 

nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van 

de procedure bij buitensporige tekorten en de resolutie van de Europese Raad van 17 juni 1997 betreffende het 

stabiliteits- en groeipact.  
2 "Naar een intensivering van de economische beleidscoördinatie" van 12 mei 2010 en "Naar een intensivering 

van de economische beleidscoördinatie ten behoeve van stabiliteit, groei en werkgelegenheid – Instrumenten 

voor een krachtigere economische governance van de EU" van 30 juni 2010. 
3 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie 

van macro-economische onevenwichtigheden (COM (2010)0527, 2010/0281). 
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rechtsgrondslag (artikel 136 juncto artikel 121, lid 6) te veranderen in een meervoudige 

rechtsgrondslag (artikel 136 juncto artikel 121, lid 6, artikel 121, lid 2, en artikel 148, lid 2, 

VWEU). 

 

Achtergrond 

 

In de toelichting benadrukt de Europese Commissie dat de EU behoefte heeft aan een 

scherper macro-economisch toezicht dat alle relevante gebieden van het economisch beleid 

omvat1. Daarom moeten "macro-economische onevenwichtigheden in samenhang met het 

begrotingsbeleid en de groeibevorderende hervormingen worden bezien". 

 

Het mechanisme voor de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden 

bestaat uit twee ontwerpvoorstellen. 

 

De eerste reeks maatregelen wordt uiteengezet in het voorstel voor een verordening 

betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden, die 

beoogt in een kader voor het vaststellen en aanpakken van macro-economische 

onevenwichtigheden te voorzien. Het tweede ontwerpvoorstel heeft betrekking op het 

handhaven van maatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden. Het heeft alleen betrekking op lidstaten die de euro als munt hebben en 

stimuleert lidstaten om macro-economische onevenwichtigheden in een vroeg stadium aan te 

pakken en zo nodig passende corrigerende maatregelen te treffen. 

 

De voorgestelde rechtsgrondslagen 

 

Artikel 121, lid 6 

 

6. Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij 

verordeningen nadere bepalingen vaststellen voor de in de leden 3 en 4 bedoelde 

multilaterale toezichtprocedure2. 

                                                 
1 Toelichting. 
2 Artikel 121 3. Teneinde een nauwere coördinatie van het economisch beleid en een aanhoudende convergentie 

van de economische prestaties van de lidstaten te verzekeren, ziet de Raad aan de hand van door de Commissie 

ingediende rapporten toe op de economische ontwikkelingen in elke lidstaat en in de Unie, alsmede op de 

overeenstemming van het economisch beleid met de in lid 2 bedoelde globale richtsnoeren en verricht hij 

regelmatig een algehele evaluatie. Met het oog op dit multilaterale toezicht verstrekken de lidstaten de 

Commissie informatie over de belangrijke maatregelen die zij in het kader van hun economisch beleid hebben 

genomen en alle andere informatie die zij nodig achten.  

4. Wanneer in het kader van de procedure van lid 3 blijkt dat het economisch beleid van een lidstaat niet 

overeenkomt met de in lid 2 bedoelde globale richtsnoeren of de goede werking van de economische en 

monetaire unie in gevaar dreigt te brengen, kan de Commissie een waarschuwing tot de betrokken lidstaat 

richten. De Raad kan op aanbeveling van de Commissie de nodige aanbevelingen tot de lidstaat richten. De 

Raad kan op voorstel van de Commissie besluiten zijn aanbevelingen openbaar te maken.  

In het kader van dit lid besluit de Raad zonder rekening te houden met de stem van het lid van de Raad dat de 

betrokken lidstaat vertegenwoordigt.  

De gekwalificeerde meerderheid van de overige leden van de Raad wordt bepaald overeenkomstig artikel 238, 

lid 3, onder a). 
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Artikel 136 

 

1. Om bij te dragen aan de goede werking van de economische en monetaire unie, en 

overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen stelt de Raad, 

overeenkomstig de procedure van artikel 121 of van artikel 126, al naar het geval, met 

uitzondering van de procedure van artikel 126, lid 14, maatregelen vast voor de lidstaten die 

de euro als munt hebben: 

a) ter versterking van de coördinatie en de bewaking van hun begrotingsdiscipline; 

b) houdende bepaling van de richtsnoeren voor hun economisch beleid, met dien verstande 

dat deze verenigbaar moeten zijn met de richtsnoeren welke voor de gehele Unie zijn 

vastgesteld, en met het oog op de bewaking ervan. 

2. Met betrekking tot de in lid 1 bedoelde maatregelen hebben alleen leden van de Raad 

die lidstaten vertegenwoordigen welke de euro als munt hebben, stemrecht. 

De gekwalificeerde meerderheid van deze leden wordt bepaald overeenkomstig artikel 238, 

lid 3, onder a). 

 

Artikel 148, lid 2 

 

2. Op basis van de conclusies van de Europese Raad stelt de Raad jaarlijks, op voorstel van 

de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal 

Comité, het Comité van de Regio's en het in artikel 150 genoemde Raadgevend Comité voor 

de werkgelegenheid, richtsnoeren op, waarmee de lidstaten in hun werkgelegenheidsbeleid 

rekening houden. Deze richtsnoeren moeten verenigbaar zijn met de overeenkomstig artikel 

121, lid 2, aangenomen globale richtsnoeren. 

 

 

Artikel 121, lid 2 

 

De Raad stelt, op aanbeveling van de Commissie, een ontwerp op voor de globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie, en legt zijn 

bevindingen in een verslag aan de Europese Raad voor.  

Aan de hand van dit verslag van de Raad bespreekt de Europese Raad een conclusie over de 

globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie.  

Uitgaande van deze conclusie neemt de Raad een aanbeveling aan, waarin deze globale 

richtsnoeren zijn vastgelegd. De Raad stelt het Europees Parlement van zijn aanbeveling in 

kennis. 

 

Zienswijze van het Hof van Justitie 
 

Volgens vaste rechtspraak dient een maatregel op slechts één rechtsgrondslag te worden 

gebaseerd. Wanneer een handeling van de Unie een tweeledig doel blijkt te dienen of uit twee 

componenten blijkt te bestaan die elk onder het toepassingsgebied van een andere 

rechtsgrondslag vallen en waarbij het ene als hoofddoel of als voornaamste component wordt 

opgevat en het andere slechts van bijkomstig belang is, moet de handeling worden gebaseerd 
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op slechts één enkele rechtsgrondslag, namelijk die welke voor het hoofddoel of de 

hoofdcomponent is vereist1. 

 

Indien wordt aangetoond dat de handeling tegelijkertijd verschillende doeleinden heeft die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat het ene secundair en indirect is ten 

opzichte van het andere, zal die handeling bij wijze van uitzondering op de verschillende 

overeenkomstige rechtsgrondslagen moeten worden gebaseerd2. 

 

Analyse van de voorgestelde rechtsgrondslagen 

 

In het voorstel betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige 

macro-economische onevenwichtigheden worden maatregelen vastgesteld om in een effectief 

en geloofwaardig toezichtskader te voorzien.  

 

Daartoe wordt "een systeem van boeten voor de effectieve correctie van macro-economische 

onevenwichtigheden in het eurogebied" vastgesteld (artikel 1 van het voorstel). Dit 

mechanisme treedt in werking als de preventieve maatregelen hun doel voorbijschieten omdat 

een lidstaat niet in staat is maatregelen te nemen om zich te houden aan de aanbeveling van de 

Raad of niet voldoet aan de verplichting om een toereikend plan met corrigerende 

maatregelen voor te leggen (artikel 3 van het voorstel). De boete bedraagt 0,1 % van het bbp 

van de betrokken lidstaat in het vorige jaar. Voorts bepaalt artikel 4 dat de geïnde boeten 

andere ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van het Verdrag vormen en worden verdeeld 

onder de lidstaten die de euro als munt hebben ten aanzien waarvan geen procedure bij 

buitensporige onevenwichtigheden loopt. 

 

Al deze maatregelen beogen de handhaving van de verordening betreffende de preventie en 

correctie van macro-economische onevenwichtigheden te versterken. 

 

Nu de voornaamste doelstellingen van het voorstel zijn vastgesteld, moet worden nagegaan 

welke van de voorgestelde rechtsgrondslagen de geschikte is. 

 

Artikel 121 VWEU betreft vooral de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten. 

Het stelt de Raad in staat de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten 

alsook een multilaterale toezichtprocedure vast te stellen op basis van de rapporten van de 

Commissie (leden 3 en 4). Lid 6 maakt het mogelijk volgens de gewone wetgevingsprocedure 

nadere bepalingen voor de toepassing van de multilaterale toezichtprocedure vast te stellen. 

 

Het in de leden 3, 4 en 5 bedoelde systeem van boeten kan worden beschouwd als nadere 

bepalingen voor de multilaterale toezichtprocedure als bedoeld in artikel 121, lid 6. Artikel 

121, lid 6, lijkt bijgevolg een geschikte rechtsgrondslag voor dit voorstel te zijn. 

 

Artikel 136 VWEU maakt deel uit van titel VIII, Economisch en monetair beleid, 

hoofdstuk 4, Specifieke bepalingen voor de lidstaten die de euro als munt hebben. Deze 

bepaling stelt de Raad in staat overeenkomstig de procedures van de artikelen 121 en 126 

maatregelen vast te stellen om de begrotingsdiscipline van de lidstaten te versterken. 

                                                 
1 Zaak C-91/05, Commissie/Raad, Jurispr. 2008, blz. I 3651. 
2 Zaak C-338/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2004, blz. I 4829.  
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Dit artikel lijkt een geschikte rechtsgrondslag voor het onderzochte voorstel te zijn als het in 

het voorstel vermelde systeem van boeten dient te worden beschouwd als maatregelen ter 

versterking van het macro-economische toezicht. 

 

Artikel 148 maakt deel uit van titel IX, Werkgelegenheid. Deze bepaling stelt de Raad in 

staat om, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, 

richtsnoeren vast te stellen waarmee de lidstaten in hun werkgelegenheidsbeleid rekening 

moeten houden. Artikel 148, leden 3 en 4, stellen de Raad in staat een onderzoek te verrichten 

"naar de tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten in het licht van 

de richtsnoeren inzake werkgelegenheid" en aanbevelingen tot de lidstaten te richten. Het 

vormt strikt genomen geen rechtsgrondslag voor de vaststelling van wetgeving. 

 

Artikel 121, lid 2, VWEU stelt vast welke procedure de Europese instellingen moeten volgen 

bij de vaststelling van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid. Dit artikel vormt 

geen geschikte rechtsgrondslag voor wetgeving. 

 

Conclusie en aanbeveling 

 

Gelet op bovenstaande overwegingen lijkt artikel 121, lid 6, juncto artikel 136 VWEU de 

geschikte rechtsgrondslag voor dit voorstel te zijn. 

 



 

PE454.574v02-00 26/37 RR\865738NL.doc 

NL 

 

18.3.2011 

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN 

aan de Commissie economische en monetaire zaken 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden in het eurogebied 

(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD)) 

Rapporteur: Pervenche Berès 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond 

Op 29 september 2010 heeft de Commissie een wetgevingspakket ingediend dat gericht is op 

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 twee nieuwe verordeningen met betrekking tot het 

opsporen en aanpakken van beginnende macro-economische wanverhoudingen binnen de EU 

en de eurozone. 

In de twee laatstgenoemde voorstellen komt de Commissie, met het oog op een uitbreiding 

van het economische toezicht in de EU tot niet-budgettaire terreinen, met een aantal nieuwe 

onderdelen voor het toezicht op en de correctie van macro-economische onevenwichtigheden. 

Het "preventieve gedeelte" daarvan omvat een regelmatige beoordeling van de risico's van 

onevenwichtigheden aan de hand van een uit indicatoren samengesteld scorebord en 

diepgaande analyses per land. Waar nodig, kan de Raad specifieke aanbevelingen doen aan 

een lidstaat met ernstige onevenwichtigheden of onevenwichtigheden die de werking van de 

EMU in gevaar brengen. Het 'corrigerende gedeelte' in het voorstel betreffende 

"handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 

onevenwichtigheden" houdt in dat lidstaten van de eurozone die zich onvoldoende aan de 

respectieve aanbevelingen houden het onderwerp kunnen worden van een procedure bij 

buitensporige tekorten, en, in het uiterste geval, sancties opgelegd kunnen worden in de vorm 

van een jaarlijkse boete. 
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Commentaar 

De voorstellen van de Commissie bevatten tal van verstandige ideeën. In algemene zin deelt 

de rapporteur voor advies de opvatting van de Commissie dat er een nieuwe gestructureerde 

procedure moet worden ontwikkeld voor het voorkomen en corrigeren van macro-

economische onevenwichtigheden in elke lidstaat. De rapporteur herinnert eraan dat de 

Commissie in haar EMU@10-mededeling reeds aangaf dat de verschillen tussen de lidstaten 

ook vóór de crisis al groter werden, en aan het feit dat de EMU@10-resolutie van het 

Europees Parlement hieraan al uitvoerig aandacht besteedde. Een mechanisme voor het 

toezicht op en de preventie van dergelijke divergenties en onevenwichtigheden is dus meer 

dan welkom. De rapporteur voor advies is evenwel van mening dat een aantal aanpassingen 

nodig is om ervoor te zorgen dat onevenwichtigheden en divergenties tussen lidstaten worden 

opgespoord, voorkomen of uiteindelijk efficiënt gecorrigeerd. Zij dient daarom een reeks 

amendementen in op de voorstellen van de Commissie inzake "de preventie en correctie van 

macro-economische onevenwichtigheden" en "handhavingsmaatregelen voor de correctie van 

buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied", waarin het vooral 

om de volgende aspecten gaat: 

- het EU-kader voor toezicht moet ook betrekking hebben op werkgelegenheids- en sociale 

aspecten, naast aspecten van algemene economische en financiële aard. Artikel 148 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moet daarom als rechtsgrond 

worden toegevoegd in het preventie gedeelte van het toezichtkamer, en de desbetreffende 

verordening moet in gelijke delen gericht zijn op de preventie en correctie van macro-

economische en sociale onevenwichtigheden. Op deze wijze komt een sterker geïntegreerde 

economische en sociale benadering tot stand. 

- bij het beoordelen van onevenwichtigheden moeten (in het verlengde van het bovenstaande) 

de instrumenten die stoelen op artikel 148 VWEU, en in het bijzonder de richtsnoeren voor 

het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, mede in overweging worden genomen en 

worden aangevuld met specifieke instrumenten voor het opsporen en voorkomen van sociale 

onevenwichtigheden. Het comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het comité voor 

sociale bescherming (SPC) moeten derhalve actief worden betrokken bij alle relevante 

toezichtprocedures. 

- het scorebord van indicatoren, dat moet dienen als een instrument voor het vroegtijdig 

opsporen en volgen van onevenwichtigheden, moet door de Commissie overeenkomstig 

artikel 290 VWEU in de vorm van gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd en 

vervolgens regelmatig worden geactualiseerd. Relevante aspecten van werkgelegenheid, 

werkloosheid, armoede en belastingen moeten tot de belangrijkste indicatoren behoren. 

- het systeem voor het corrigeren van onevenwichtigheden moet niet uitsluitend een bijdrage 

leveren aan de begrotingsdiscipline van de lidstaten van de eurozone. Even belangrijk is dat 

het zo moet worden opgezet dat asymmetrische schokken voorkomen worden, en dat het een 

bijdrage levert aan duurzame groei en het scheppen van banen. Het systeem moet dus een 

ondersteunende rol vervullen bij de verwezenlijking van de groei- en banendoelstellingen van 

de EU, zoals die in het kader van de Europa 2020-strategie zijn goedgekeurd. 

- daarnaast is het belangrijk dat het correctiesysteem, ook in het geval van het corrigeren van 

buitensporige onevenwichtigheden, niet alleen uit boetes (sancties) bestaat, maar ook uit 
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stimulansen. Elk besluit om een lidstaat een sanctie of een boete op te leggen, moet worden 

voorafgegaan door een beoordeling van de sociale impact. 

- de boetes die worden geïnd van de lidstaten die zich niet aan de respectieve aanbevelingen 

houden, moeten worden gebruikt voor steun voor de EU-doelstellingen betreffende 

investeringen en het scheppen van werkgelegenheid op de lange termijn, en niet alleen 

worden verdeeld onder de lidstaten tegen wie geen procedure wegens buitensporige tekorten 

loopt, zoals de Commissie heeft voorgesteld. 

Ten slotte acht de rapporteur voor advies het van het grootste belang dat de rol van het 

Europees Parlement in de hele toezichtketen wordt versterkt. Daarnaast zijn regelmatige 

raadpleging van de sociale partners en een grotere betrokkenheid van de parlementen van de 

lidstaten noodzakelijke voorwaarden voor een geloofwaardig en transparant toezichtkader. 

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 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Met het oog op de ontwikkeling 

van een gecoördineerde 

werkgelegenheidsstrategie, zoals bepaald 

in het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU), dienen de 

lidstaten en de Unie volgens de 

grondbeginselen te werk te gaan en te 

bevorderen dat de actieve bevolking goed 

opgeleid en flexibel is en dat de 

arbeidsmarkt op economische 

veranderingen reageert. 

 

Amendement 2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (1 ter) Het VWEU bepaalt dat de Unie bij 

de vaststelling en de uitvoering van haar 
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beleid en optreden rekening dient te 

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. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 quater (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quater) Het Stabiliteits- en groeipact en 

het volledige kader voor het economisch 

bestuur moeten een aanvulling zijn op en 

verenigbaar zijn met de EU-strategie voor 

groei en arbeidsplaatsen, die ten doel 

heeft het concurrentievermogen, de 

convergentie en de solidariteit van de 

Unie te vergroten. 
 

Amendement 4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (1 quinquies) De Europese Raad heeft op 

17 juni 2010 zijn goedkeuring gehecht 

aan een nieuwe strategie voor banen en 

groei, die de EU in staat moet 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. De 

Europese Raad besloot tevens, op 

1 januari 2011, het startsein te geven voor 

het Europees semester voor 

beleidscoördinatie, zodat de lidstaten 

kunnen profiteren van een vroegtijdige 

coördinatie op Unieniveau, het toezicht 

kan worden verbeterd en 

begrotingsmaatregelen en structurele 
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hervormingen ter bevordering van groei 

en werkgelegenheid gelijktijdig kunnen 

worden beoordeeld.  
 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 sexies (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 sexies) Het Europees semester voor 

economische beleidscoördinatie moet een 

vitale rol spelen bij de uitvoering van 

artikel 121, lid 1, en artikel 146, lid 2, van 

het VWEU. Transparantie, onafhankelijk 

toezicht en multilaterale, gecoördineerde 

controle vormen een integraal onderdeel 

van het versterkte economische beheer. 

De Raad en de Commissie moeten hun 

standpunten en besluiten in de 

betreffende stadia van de procedures ter 

coördinatie van het economisch beleid 

openbaar maken en toelichten. 
 

Amendement 6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er moet worden voortgebouwd op de 

ervaring die tijdens het eerste decennium 

van de economische en monetaire unie is 

opgedaan. 

(2) Er moet worden voortgebouwd op de 

ervaring die tijdens het eerste decennium 

van de economische en monetaire unie is 

opgedaan met betrekking tot macro-

economische en sociale 

onevenwichtigheden. 

 

Amendement 7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In het bijzonder moet het toezicht op 

het economisch beleid van de lidstaten 

(3) In het bijzonder moet het toezicht op 

het economisch beleid van de lidstaten 
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worden verruimd tot meer dan louter 

budgettair toezicht om buitensporige 

macro-economische onevenwichtigheden 

te voorkomen en om de betrokken lidstaten 

te helpen corrigerende plannen uit te 

werken voordat de verschillen een blijvend 

karakter krijgen. Deze verruiming moet 

gepaard gaan met een verdieping van het 

begrotingstoezicht. 

worden verruimd tot meer dan louter 

budgettair toezicht om buitensporige 

macro-economische en sociale 

onevenwichtigheden te voorkomen en om 

de betrokken lidstaten te helpen 

corrigerende plannen uit te werken voordat 

de verschillen een blijvend karakter 

krijgen, om elkaar aanvullende 

ontwikkelingsstrategieën te bevorderen en 

om het toezicht op de vooruitgang in de 

richting van verwezenlijking van de EU-

doelstellingen inzake groei en banen te 

faciliteren. Deze verruiming moet gepaard 

gaan met een verdieping van het 

begrotingstoezicht. 

 

Amendement 8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Om dergelijke onevenwichtigheden te 

helpen aanpakken, is een wettelijk 

vastgelegde procedure noodzakelijk. 

(4) Om dergelijke onevenwichtigheden te 

helpen aanpakken, is een meer 

geïntegreerde economische en sociale 

aanpak en een wettelijk vastgelegde 

procedure noodzakelijk. 

 

Amendement 9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het is passend het in artikel 121, de 

leden 3 en 4, van het Verdrag bedoelde 

multilaterale toezicht aan te vullen met 

specifieke bepalingen voor de detectie, 

preventie en correctie van macro-

economische onevenwichtigheden. De 

procedure moet worden verankerd in de 

jaarlijkse cyclus voor multilateraal 

toezicht. 

(5) Het is passend het in artikel 121, de 

leden 3 en 4, van het VWEU bedoelde 

multilaterale toezicht aan te vullen met 

specifieke bepalingen voor de detectie, 

preventie en correctie van macro-

economische onevenwichtigheden, 

inclusief stimulansen én boetes. De 

procedure moet worden verankerd in de 

jaarlijkse cyclus voor multilateraal 

toezicht. 

 

Amendement 10 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De handhaving van Verordening (EU) 

nr. […/…] moet worden versterkt door 

boeten in te stellen voor lidstaten die de 

euro als munt hebben en herhaaldelijk 

nalaten gevolg te geven aan de 

aanbevelingen om buitensporige macro-

economische onevenwichtigheden aan te 

pakken. 

(6) De handhaving van Verordening (EU) 

nr. […/…] moet worden versterkt door 

stimulansen en boeten in te stellen voor 

lidstaten die de euro als munt hebben en 

herhaaldelijk nalaten gevolg te geven aan 

de aanbevelingen om buitensporige macro-

economische onevenwichtigheden aan te 

pakken. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) De uit hoofde van deze verordening 

vastgestelde maatregelen moeten volledig 

stroken met de horizontale bepalingen van 

het VWEU, inzonderheid de artikelen 7, 8, 

9, 10 en 11 VWEU, met artikel 153, lid 5, 

VWEU en met het Protocol (nr. 26) 

betreffende de diensten van algemeen 

belang, dat als bijlage gaat van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en 

het VWEU. 
 

Amendement 12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De procedure voor de toepassing van 

de boeten op de lidstaten die nalaten 

effectieve maatregelen te nemen om de 

macro-economische onevenwichtigheden 

te corrigeren moet in die zin worden 

opgevat dat de toepassing van de boete op 

deze lidstaten de regel en niet de 

uitzondering zou zijn.  

(11) De procedure voor de toepassing van 

de boeten op de lidstaten die nalaten 

effectieve maatregelen te nemen om de 

macro-economische onevenwichtigheden 

te corrigeren moet in die zin worden 

opgevat dat de toepassing van de boete op 

deze lidstaten billijk en doeltreffend zou 

zijn.  
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De geïnde boeten moeten worden 

verdeeld onder de lidstaten die de euro als 

munt hebben, ten aanzien waarvan geen 

procedure bij buitensporige 

onevenwichtigheden loopt en die evenmin 

een buitensporig tekort hebben. 

(12) De geïnde boeten moeten worden 

gebruikt om de verwezenlijking van de 

langetermijndoelstellingen van de Unie 

inzake investeringen en werkgelegenheid 

te steunen door middel van een 

mechanisme voor financiële stabiliteit van 

de Unie, ten einde het aanpassingsproces 

van de lidstaten te steunen door 

geldmiddelen te verstrekken die strikt 

gebonden zijn aan economisch 

levensvatbare en uit sociaal en 

milieuoogpunt duurzame investeringen. 

 

Amendement 14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De bevoegdheid om individuele 

besluiten te nemen voor de in deze 

verordening bepaalde toepassing van de 

boete, moet aan de Raad worden verleend. 

In het kader van de binnen de Raad geleide 

coördinatie van het economisch beleid van 

de lidstaten als bedoeld in artikel 121, lid 

1, van het Verdrag, vormen deze 

individuele besluiten een integrerend 

vervolg op de door de Raad 

overeenkomstig artikel 121 van het 

Verdrag en Verordening (EU) nr. […/…] 

genomen maatregelen. 

(13) De bevoegdheid om individuele 

besluiten te nemen voor de in deze 

verordening bepaalde toepassing van de 

boete, moet aan de Raad worden verleend, 

na raadpleging van het Europees 

Parlement. In het kader van de binnen de 

Raad geleide coördinatie van het 

economisch beleid van de lidstaten als 

bedoeld in artikel 121, lid 1 VWEU, 

vormen deze individuele besluiten een 

integrerend vervolg op de door de Raad 

overeenkomstig de artikelen 121 en 148 

VWEU en Verordening (EU) nr. […/…] 

genomen maatregelen. 

 

Amendement 15 



 

PE454.574v02-00 34/37 RR\865738NL.doc 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening stelt een systeem van 

boeten vast voor de effectieve correctie van 

macro-economische onevenwichtigheden 

in het eurogebied. 

1. Deze verordening stelt een systeem van 

stimulansen en boeten vast voor de 

effectieve correctie van macro-

economische onevenwichtigheden in het 

eurogebied. 

 

Amendement 16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geldboeten Stimulansen en geldboeten 

 

Amendement 17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 

op grond van uitzonderlijke economische 

omstandigheden of op een met redenen 

omkleed verzoek van de betrokken lidstaat 

dat binnen tien dagen na de in lid 1 

bedoelde aanneming van de conclusies van 

de Raad aan de Commissie wordt gericht, 

voorstellen het bedrag van de boete te 

verminderen of te annuleren. 

3. In afwijking van lid 2 kan de Commissie 

op grond van uitzonderlijke economische 

of sociale omstandigheden, grote 

milieurampen of op een met redenen 

omkleed verzoek van de betrokken lidstaat 

dat binnen tien dagen na de in lid 1 

bedoelde aanneming van de conclusies van 

de Raad aan de Commissie wordt gericht, 

voorstellen het bedrag van de boete te 

verminderen of te annuleren. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De overeenkomstig artikel 3 van deze 

verordening geïnde boeten vormen andere 

ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 

De overeenkomstig artikel 3 van deze 

verordening geïnde boeten vormen andere 

ontvangsten als bedoeld in artikel 311 van 
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het Verdrag en worden in verhouding tot 

hun aandeel in het totale bruto nationaal 

inkomen (bni) van de in aanmerking 

komende lidstaten verdeeld onder de 

lidstaten die de euro als munt hebben, ten 

aanzien waarvan geen procedure bij 

buitensporige onevenwichtigheden in de 

zin van Verordening (EU) nr. […/…] 

loopt en die evenmin een buitensporig 

tekort hebben zoals bepaald 

overeenkomstig artikel 126, lid 6, van het 

Verdrag. 

het VWEU en worden gebruikt om de 

verwezenlijking van de 

langetermijndoelstellingen van de Unie 

inzake investeringen en werkgelegenheid 

te steunen door middel van een 

mechanisme voor financiële stabiliteit van 

de Unie, ten einde het aanpassingsproces 

van de lidstaten te steunen door 

geldmiddelen te verstrekken die strikt 

gebonden zijn aan economisch 

levensvatbare en uit sociaal en 

milieuoogpunt duurzame investeringen. 
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