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NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0088/21

Amendement 21
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie
Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 
kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
2018/2219(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 200

Ontwerpresolutie Amendement

200. is ten zeerste verontrust over de 
totaal uiteenlopende standpunten van de 
Rekenkamer en de Commissie betreffende 
de vraag of de Commissie de bepalingen 
van het preventieve deel naar behoren ten 
uitvoer heeft gelegd om de vereiste 
tussentijdse doelstellingen te halen; wijst 
erop dat dit totale gebrek aan consensus 
tussen de twee instellingen over de 
essentie van de vraag of de Commissie het 
preventieve deel van het stabiliteits- en 
groeipact naar behoren heeft toegepast, 
een belangrijke aanwijzing vormt voor het 
bestaan van substantiële verschillen, 
enerzijds met betrekking tot de 
geschiktheid van de feitelijke tekst van de 
rechtshandelingen die momenteel van 
toepassing zijn op de tenuitvoerlegging 
van het stabiliteits- en groeipact, en 
anderzijds met betrekking tot de criteria 
en overwegingen aan de hand waarvan 
kan worden beoordeeld of deze in de 
praktijk worden toegepast;

Schrappen

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/22

Amendement 22
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 
kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
2018/2219(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 201

Ontwerpresolutie Amendement

201. is van mening dat de bevindingen 
van de Rekenkamer, namelijk dat de 
Commissie door haar acties er niet voor 
heeft gezorgd dat de hoofddoelstelling van 
Verordening (EG) nr. 1466/978 wordt 
gehaald, als terecht kunnen worden 
beschouwd op grond van een strikt 
letterlijke interpretatie van de bepalingen 
van de verordening; is niettemin van 
mening dat de Commissie voldoende 
redenen heeft gehad om flexibiliteit te 
betrachten bij de toepassing van de 
respectieve bepalingen van die 
verordening in het licht van de 
economische omstandigheden en de 
vereisten om de groei aan te zwengelen en 
meer werkgelegenheid te creëren;

Schrappen

_________________

8 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 (PB L 209 van 
2.8.1997, blz. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/23

Amendement 23
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie
Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 
kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
2018/2219(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 202

Ontwerpresolutie Amendement

202. is verder van mening dat de 
bepalingen van het stabiliteits- en 
groeipact het afgelopen 
uitvoeringsdecennium almaar complexer 
zijn geworden en dat de respectieve 
rechtshandelingen en de interpretatie 
ervan bijgevolg volledig en grondig 
moeten worden herbekeken in het licht 
van de opgedane ervaringen en van de 
feitelijke ontwikkeling van de Europese en 
de mondiale economie, die wordt 
gekenmerkt door zwakke groei, 
toenemende ongelijkheid en toenemende 
onzekerheid;

Schrappen

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/24

Amendement 24
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie
Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van 
kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
2018/2219(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 203

Ontwerpresolutie Amendement

203. is van mening dat het aan te raden 
is een dergelijk nieuw onderzoek te 
verrichten en daarbij ten volle rekening te 
houden met de vereisten voor de 
praktische uitvoering van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030, 
met inbegrip van de vraag of het gepast is 
het huidige stabiliteits- en groeipact, dat 
uitgaat van het paradigma van een 
zuinige begroting, te vervangen door een 
alternatief stabiliteits- en groeipact dat 
zorgt voor het nodige evenwicht, 
complementariteit en wederzijdse 
versterking tussen doelstellingen op het 
gebied van een behoedzame begroting en 
duurzaamheid, waardoor de toepassing 
van de regels niet langer buiten hun 
limieten moet worden opgerekt en ook de 
daaruit voortvloeiende botsende 
opvattingen en beoordelingen over de 
samenhang en de rechtvaardiging van 
beleidsmaatregelen worden voorkomen;

Schrappen

Or. en


