
 

AM\1166608NL.docx  PE629.506v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie economische en monetaire zaken 
 

2017/0335(CNS) 

18.10.2018 

AMENDEMENTEN 
8 - 88 

Ontwerpverslag 

Danuta Maria Hübner 

(PE627.822v01-00) 

Vaststelling van bepalingen ter versterking van de 

begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn 

in de lidstaten 

Voorstel voor een richtlijn 

(COM(2017)0824 – C8-0020/2018 – 2017/0335(CNS)) 



 

PE629.506v01-00 2/50 AM\1166608NL.docx 

NL 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1166608NL.docx 3/50 PE629.506v01-00 

 NL 

Amendement  8 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, Pedro Silva Pereira, Simona Bonafè, 

Luigi Morgano, Costas Mavrides, Jonás Fernández, Andrea Cozzolino 

 

Voorstel voor een richtlijn 

– 

 
 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

voorstel van de Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Marisa Matias 

 

Voorstel voor een richtlijn 

– 

 
 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

voorstel van de Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

–

 
 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

voorstel van de Commissie. 

Or. en 

Amendement  11 

Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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– 

 
 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

voorstel van de Commissie. 

Or. pt 

Motivering 

Het begrotingstoezicht en de begrotingscontrole van de Commissie zijn niet meer dan een 

instrument van afpersing en onderdrukking, waarmee neoliberaal economisch en sociaal 

beleid wordt opgelegd en soeverein progressief beleid wordt belet. Het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie, het stabiliteits- en groeipact en het Intergouvernementeel 

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur – de rechtsgrondslag van onderhavig 

voorstel voor een richtlijn – moeten worden ingetrokken. 

Amendement  12 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een richtlijn 

– 

 
 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

voorstel van de Commissie. 

Or. en 

Motivering 

Evidence has shown that austerity-driven fiscal policies have significant pro-cyclical effects 

on the economy and undermine the ability of governments to respond to crises, leading 

furthermore to increasing inequalities between and within EU Member States. Despite that, 

this proposal introduces mechanisms of automaticity for enforcing permanent austerity in EU 

countries, which also potentially conflicts with political choices undertaken by democratically 

elected bodies. In addition, this attempt to incorporate the substance of the Fiscal Compact in 

the EU law is not based on a proper and independent evaluation of its implications from the 

economic, social and democratic point of view, despite Article 16 TSCG requires Member 

States to conduct an assessment of the experience with the implementation of the Fiscal 

Compact prior its integration. Moreover, the proposal completely ignores EU citizens 

demands’ for ending austerity and for making European economic policies more sustainable, 

balanced and democratic, thus exacerbating citizens' disaffection towards the EU and failing 

to recognize the urgent need for a comprehensive reform of the current fiscal framework. 

 



 

AM\1166608NL.docx 5/50 PE629.506v01-00 

 NL 

Amendement  13 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name artikel 

126, lid 14, tweede alinea, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 121, lid 6, en artikel 126, lid 14, 

derde alinea, 

Or. en 

 

Amendement  14 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) moeten de lidstaten hun 

economisch beleid als een aangelegenheid 

van gemeenschappelijk belang 

beschouwen, zich bij hun begrotingsbeleid 

laten leiden door het streven naar gezonde 

overheidsfinanciën, en voorkomen dat hun 

economische beleid de goede werking van 

de economische en monetaire unie in 

gevaar dreigt te brengen. 

(1) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) moeten de lidstaten hun 

economisch beleid als een aangelegenheid 

van gemeenschappelijk belang 

beschouwen, zich bij hun begrotingsbeleid 

laten leiden door het streven naar gezonde 

overheidsfinanciën, en voorkomen dat hun 

economische beleid de goede werking van 

de economische en monetaire unie in 

gevaar dreigt te brengen. Daartoe moet de 

begrotingssituatie van de lidstaten op de 

middellange termijn in evenwicht zijn of 

een overschot vertonen. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Om de lidstaten aan te moedigen 

de verplichtingen krachtens het VWEU op 

het gebied van het begrotingsbeleid na te 

komen, zijn in Richtlijn 2011/85/EU van 

de Raad16 gedetailleerde voorschriften voor 

de begrotingskaders van de lidstaten 

vastgesteld. 

(3) Om ervoor te zorgen dat de 

lidstaten de verplichtingen krachtens het 

VWEU op het gebied van het 

begrotingsbeleid volledig nakomen, met 

als doel de Richtlijn 2011/85/EU van de 

Raad16 gedetailleerde voorschriften voor de 

begrotingskaders van de lidstaten 

vastgesteld. 

_________________ _________________ 

16 Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 

november 2011 tot vaststelling van 

voorschriften voor de begrotingskaders van 

de lidstaten (PB L 306 van 23.11.2011, blz. 

41). 

16 Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 

november 2011 tot vaststelling van 

voorschriften voor de begrotingskaders van 

de lidstaten (PB L 306 van 23.11.2011, blz. 

41). 

Or. en 

 

Amendement  16 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Omdat er grotere onderlinge 

afhankelijkheid is tussen de lidstaten die de 

euro als munt hebben en dus vatbaar zijn 

voor overloopeffecten van elkaars 

begrotingsbeleid, zijn bij Verordening 

(EU) nr. 472/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad17 en Verordening 

(EU) nr. 473/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad18 enkele 

verbeteringen in de coördinatie van en het 

toezicht op de begrotingen aangebracht om 

de economische integratie, convergentie en 

coördinatie tussen deze lidstaten verder te 

versterken. 

(4) Er is grotere onderlinge 

afhankelijkheid tussen de lidstaten die de 

euro als munt hebben en dus vatbaarder 

zijn voor overloopeffecten van elkaars 

begrotingsbeleid. Bij Verordening (EU) nr. 

472/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad17 en Verordening (EU) nr. 

473/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad18 zijn enkele verbeteringen in de 

coördinatie van en het toezicht op de 

begrotingen aangebracht om de 

economische integratie, convergentie en 

coördinatie tussen deze lidstaten verder te 

versterken. 

_________________ _________________ 
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17 Verordening (EU) nr. 472/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 21 

mei 2013 betreffende de versterking van 

het economische en budgettaire toezicht op 

lidstaten in de eurozone die ernstige 

moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

ondervinden ten aanzien van hun financiële 

stabiliteit (PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1). 

17 Verordening (EU) nr. 472/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 21 

mei 2013 betreffende de versterking van 

het economische en budgettaire toezicht op 

lidstaten in de eurozone die ernstige 

moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

ondervinden ten aanzien van hun financiële 

stabiliteit (PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1). 

18 Verordening (EU) nr. 473/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 betreffende gemeenschappelijke 

voorschriften voor het monitoren en 

beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen 

en voor het garanderen van de correctie 

van buitensporige tekorten van de lidstaten 

van de eurozone (PB L 140 van 27.5.2013, 

blz. 11). 

18 Verordening (EU) nr. 473/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 betreffende gemeenschappelijke 

voorschriften voor het monitoren en 

beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen 

en voor het garanderen van de correctie 

van buitensporige tekorten van de lidstaten 

van de eurozone (PB L 140 van 27.5.2013, 

blz. 11). 

Or. en 

 

Amendement  17 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Met het oog op de versterking van 

de grondslagen die de begrotingsdiscipline 

gedurende de gehele economische cyclus 

waarborgen, hebben op 2 maart 2015 25 

lidstaten het intergouvernementele Verdrag 

inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in 

de economische en monetaire unie (VSCB) 

ondertekend en geratificeerd. Titel III van 

het VSCB, het zogeheten "begrotingspact", 

is bindend voor de lidstaten die de euro als 

munt hebben alsmede, op vrijwillige basis, 

voor Bulgarije, Denemarken en Roemenië 

(hierna de "verdragsluitende partijen" 

genoemd), en omvat de verplichting voor 

de verdragsluitende partijen een regel 

inzake een structureel begrotingsevenwicht 

in hun nationale rechtsorde te verankeren, 

(5) Met het oog op de versterking van 

de grondslagen die de begrotingsdiscipline 

gedurende de gehele economische cyclus 

waarborgen, hebben op 2 maart 2012 25 

lidstaten het intergouvernementele Verdrag 

inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in 

de economische en monetaire unie (VSCB) 

ondertekend en geratificeerd. Titel III van 

het VSCB, het zogeheten "begrotingspact", 

is bindend voor de lidstaten die de euro als 

munt hebben alsmede, op vrijwillige basis, 

voor Bulgarije, Denemarken en Roemenië 

(hierna de "verdragsluitende partijen" 

genoemd), en omvat de verplichting voor 

de verdragsluitende partijen een regel 

inzake een structureel begrotingsevenwicht 

in hun nationale rechtsorde te verankeren. 
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in combinatie met een 

correctiemechanisme dat automatisch in 

werking treedt in geval van significante 

afwijking en waarop onafhankelijke 

instanties toezicht houden. De 

verdragsluitende partijen hebben 

aangegeven dit intergouvernementele 

verdrag als tijdelijk instrument te willen 

gebruiken. Deze wens komt tot uiting in 

artikel 16 van het VSCB, dat bepaalt dat 

binnen maximaal vijf jaar na de 

inwerkingtreding ervan de noodzakelijke 

stappen moeten worden ondernomen met 

het doel om de inhoud ervan in het 

rechtskader van de Unie te integreren. In 

het rechtskader van de Unie moeten 

derhalve bepalingen worden opgenomen 

die de inwerkingtreding van de inhoud van 

het VSCB mogelijk maken. 

De verdragsluitende partijen hebben 

aangegeven dit intergouvernementele 

verdrag als tijdelijk instrument te willen 

gebruiken. Deze wens komt tot uiting in 

artikel 16 van het VSCB, dat bepaalt dat 

binnen maximaal vijf jaar na de 

inwerkingtreding ervan de noodzakelijke 

stappen moeten worden ondernomen met 

het doel om de inhoud ervan in het 

rechtskader van de Unie te integreren. In 

het rechtskader van de Unie moeten 

derhalve bepalingen worden opgenomen 

die de inwerkingtreding van de inhoud van 

het VSCB mogelijk maken. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om gezonde en houdbare 

overheidsfinanciën te handhaven en 

buitensporige overheidstekorten te 

voorkomen, zoals het VSCB voorschrijft, 

en tegelijkertijd de veerkracht van de 

eurozone als geheel te vergroten, moeten er 

in het nationale recht van de lidstaten die 

de euro als munt hebben, specifieke 

bepalingen zijn om hun 

begrotingsverantwoordelijkheid en 

begrotingskoers op middellange termijn ten 

opzichte van het bepaalde in Richtlijn 

2011/85/EU verder te versterken. 

(6) Om gezonde en houdbare 

overheidsfinanciën te handhaven en 

buitensporige overheidstekorten te 

voorkomen, zoals het VSCB voorschrijft, 

en tegelijkertijd de veerkracht van de 

eurozone als geheel te vergroten, moeten er 

in het nationale recht van de lidstaten die 

de euro als munt hebben, specifieke 

bepalingen zijn om hun 

begrotingsverantwoordelijkheid en 

begrotingskoers op middellange termijn ten 

opzichte van het bepaalde in Richtlijn 

2011/85/EU verder te versterken en hun 

volledige naleving van de Europese 

begrotingsregels te verzekeren. 
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Or. en 

 

Amendement  19 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om gezonde en houdbare 

overheidsfinanciën te handhaven en 

buitensporige overheidstekorten te 

voorkomen, zoals het VSCB voorschrijft, 

en tegelijkertijd de veerkracht van de 

eurozone als geheel te vergroten, moeten er 

in het nationale recht van de lidstaten die 

de euro als munt hebben, specifieke 

bepalingen zijn om hun 

begrotingsverantwoordelijkheid en 

begrotingskoers op middellange termijn ten 

opzichte van het bepaalde in Richtlijn 

2011/85/EU verder te versterken. 

(6) Om gezonde en houdbare 

overheidsfinanciën te handhaven en 

buitensporige overheidstekorten en 

schuldniveaus te voorkomen, zoals het 

VSCB voorschrijft, en tegelijkertijd de 

veerkracht van de eurozone als geheel te 

vergroten, moeten er in het nationale recht 

van de lidstaten die de euro als munt 

hebben, specifieke bepalingen zijn om hun 

begrotingsverantwoordelijkheid en 

begrotingskoers op middellange termijn ten 

opzichte van het bepaalde in Richtlijn 

2011/85/EU verder te versterken. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien de economische en 

financiële crisis in een aantal lidstaten tot 

een hoge overheidsschuld heeft geleid, is 

een kader van voor elke lidstaat specifieke 

cijfermatige begrotingsregels die beogen te 

zorgen voor een verantwoordere 

begrotingsbeleidsvoering en een betere 

naleving van de uit het VWEU 

voortvloeiende begrotingsverplichtingen, 

een belangrijk middel om convergentie van 

de overheidsschuld tot een prudent niveau 

(7) De economische en financiële crisis 

heeft in een aantal lidstaten tot een hoge 

overheidsschuld geleid. Een kader van 

voor elke lidstaat specifieke cijfermatige 

begrotingsregels die beogen te zorgen voor 

een verantwoordere 

begrotingsbeleidsvoering en een betere 

naleving van de uit het VWEU 

voortvloeiende begrotingsverplichtingen, is 

derhalve een belangrijk middel om 

convergentie van de overheidsschuld tot 
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te bewerkstelligen. Een dergelijk kader 

moet met name een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vaststellen die voor de 

nationale begrotingsautoriteiten bindend is 

bij hun jaarlijkse besluiten. 

Middellangetermijndoelstellingen voor de 

begrotingspositie maken het mogelijk 

rekening te houden met verschillende 

schuldquotes en houdbaarheidsrisico's van 

de lidstaten, waarbij als ijkpunt voor de 

ontwikkeling van de schuld de 

referentiewaarde geldt die is vastgesteld in 

artikel 1 van het aan het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het 

VWEU gehechte Protocol nr. 12 

betreffende de procedure bij buitensporige 

tekorten. 

een prudent en houdbaar niveau te 

bewerkstelligen. Een dergelijk kader moet 

met name een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vaststellen die voor de 

nationale begrotingsautoriteiten bindend is 

bij hun jaarlijkse besluiten. 

Middellangetermijndoelstellingen voor de 

begrotingspositie maken het mogelijk 

rekening te houden met verschillende 

schuldquotes en houdbaarheidsrisico's van 

de lidstaten, waarbij als ijkpunt voor de 

ontwikkeling van de schuld de 

referentiewaarde geldt die is vastgesteld in 

artikel 1 van het aan het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het 

VWEU gehechte Protocol nr. 12 

betreffende de procedure bij buitensporige 

tekorten. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien de economische en 

financiële crisis in een aantal lidstaten tot 

een hoge overheidsschuld heeft geleid, is 

een kader van voor elke lidstaat specifieke 

cijfermatige begrotingsregels die beogen te 

zorgen voor een verantwoordere 

begrotingsbeleidsvoering en een betere 

naleving van de uit het VWEU 

voortvloeiende begrotingsverplichtingen, 

een belangrijk middel om convergentie van 

de overheidsschuld tot een prudent niveau 

te bewerkstelligen. Een dergelijk kader 

moet met name een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vaststellen die voor de 

nationale begrotingsautoriteiten bindend is 

(7) Aangezien de economische en 

financiële crisis in een aantal lidstaten tot 

een hoge, onhoudbare overheidsschuld 

heeft geleid, is een kader van voor elke 

lidstaat specifieke cijfermatige 

begrotingsregels die beogen te zorgen voor 

een verantwoordere 

begrotingsbeleidsvoering en voor de 

naleving van de begrotingsregels van de 

EU, met inbegrip van de uit het VWEU 

voortvloeiende begrotingsverplichtingen, 

een belangrijk middel om convergentie van 

de overheidsschuld tot een prudent niveau 

te bewerkstelligen. Een dergelijk kader 

moet met name een 

middellangetermijndoelstelling voor het 
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bij hun jaarlijkse besluiten. 

Middellangetermijndoelstellingen voor de 

begrotingspositie maken het mogelijk 

rekening te houden met verschillende 

schuldquotes en houdbaarheidsrisico's van 

de lidstaten, waarbij als ijkpunt voor de 

ontwikkeling van de schuld de 

referentiewaarde geldt die is vastgesteld in 

artikel 1 van het aan het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het 

VWEU gehechte Protocol nr. 12 

betreffende de procedure bij buitensporige 

tekorten. 

structurele saldo vaststellen die voor de 

nationale begrotingsautoriteiten bindend is 

bij hun jaarlijkse besluiten. 

Middellangetermijndoelstellingen voor de 

begrotingspositie maken het mogelijk 

rekening te houden met verschillende 

schuldquotes en houdbaarheidsrisico's van 

de lidstaten, waarbij als ijkpunt voor de 

ontwikkeling van de schuld de 

referentiewaarde geldt die is vastgesteld in 

artikel 1 van het aan het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het 

VWEU gehechte Protocol nr. 12 

betreffende de procedure bij buitensporige 

tekorten. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Ondertussen zijn de lidstaten en de 

EU ingenomen met de Overeenkomst van 

Parijs (COP21) en hebben zij ermee 

ingestemd meer inspanningen te leveren 

om klimaatverandering tegen te gaan. Dat 

zal enorme investeringen vergen, in het 

bijzonder door overheidsinstanties. In het 

meest recente evaluatieverslag van het 

IPCC van oktober 2018 wordt geraamd 

dat vóór 2035 wereldwijd in het totaal 

2,4 miljard USD zal moeten worden 

geïnvesteerd om de temperatuurstijging 

tegen het einde van deze eeuw te beperken 

tot 1,5 °C. 

Or. en 
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Amendement  23 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) Op 17 november 2017 hebben het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie tijdens de sociale top voor 

eerlijke banen en groei in Göteborg, 

Zweden, samen de Europese pijler van 

sociale rechten ondertekend. In de 

preambule erkennen de ondertekende 

partijen dat "meer nadruk op 

werkgelegenheid en sociale prestaties 

bijzonder belangrijk is om de 

weerbaarheid te verhogen en de 

Economische en Monetaire Unie te 

verdiepen. De Europese pijler van sociale 

rechten is daarom in eerste instantie 

ontworpen voor de eurozone, maar is van 

toepassing op alle lidstaten die zich erbij 

wensen aan te sluiten." 

Or. en 

 

Amendement  24 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om de 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo te bereiken en te 

handhaven moeten de lidstaten een 

consistent aanpassingstraject vaststellen op 

basis van variabelen waarover de 

begrotingsautoriteiten controle hebben. 

Een nationale begrotingsplanning die stoelt 

(8) Om de 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo te bereiken en te 

handhaven en tegelijkertijd terdege 

rekening te houden met bovengenoemde 

sociale en klimaatdoelstellingen, moeten 

de lidstaten een consistent 

aanpassingstraject vaststellen op basis van 
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op een voor de gevolgen van discretionaire 

ontvangstenmaatregelen gecorrigeerd 

traject voor de overheidsuitgaven komt de 

doeltreffendheid, transparantie en 

verantwoording bij het monitoren van de 

begrotingsontwikkelingen ten goede. Om 

de plannen nauw te verbinden met de totale 

begrotingsresultaten op middellange 

termijn en te zorgen voor een groter besef 

van de nationale verantwoordelijkheid voor 

het begrotingsbeleid, moet een groeitraject 

op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde worden vastgesteld voor 

de gehele overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van elke lidstaat 

geldende zittingstermijn. Dit traject moet 

worden vastgesteld zodra een nieuwe 

regering aantreedt, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich hieraan houden 

om resolute convergentie naar de 

middellangetermijndoelstelling te 

bewerkstelligen. 

variabelen waarover de 

begrotingsautoriteiten controle hebben. 

Een nationale begrotingsplanning die stoelt 

op een voor de gevolgen van discretionaire 

ontvangstenmaatregelen gecorrigeerd 

traject voor de overheidsuitgaven komt de 

doeltreffendheid, transparantie en 

verantwoording bij het monitoren van de 

begrotingsontwikkelingen ten goede. Om 

de plannen nauw te verbinden met de totale 

begrotingsresultaten op middellange 

termijn en te zorgen voor een groter besef 

van de nationale verantwoordelijkheid voor 

het begrotingsbeleid, moet een groeitraject 

op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde worden vastgesteld voor 

de gehele overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van elke lidstaat 

geldende zittingstermijn. Dit traject moet 

worden vastgesteld zodra een nieuwe 

regering aantreedt, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich hieraan houden 

om resolute convergentie naar de 

middellangetermijndoelstelling voor de 

begroting en andere relevante sociale en 

klimaatgerelateerde verbintenissen te 

bewerkstelligen. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om de 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo te bereiken en te 

handhaven moeten de lidstaten een 

consistent aanpassingstraject vaststellen op 

basis van variabelen waarover de 

(8) Om de 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo te bereiken en te 

handhaven moeten de lidstaten een 

consistent aanpassingstraject vaststellen op 

basis van variabelen waarover de 
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begrotingsautoriteiten controle hebben. 

Een nationale begrotingsplanning die stoelt 

op een voor de gevolgen van discretionaire 

ontvangstenmaatregelen gecorrigeerd 

traject voor de overheidsuitgaven komt de 

doeltreffendheid, transparantie en 

verantwoording bij het monitoren van de 

begrotingsontwikkelingen ten goede. Om 

de plannen nauw te verbinden met de totale 

begrotingsresultaten op middellange 

termijn en te zorgen voor een groter besef 

van de nationale verantwoordelijkheid voor 

het begrotingsbeleid, moet een groeitraject 

op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde worden vastgesteld voor 

de gehele overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van elke lidstaat 

geldende zittingstermijn. Dit traject moet 

worden vastgesteld zodra een nieuwe 

regering aantreedt, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich hieraan houden 

om resolute convergentie naar de 

middellangetermijndoelstelling te 

bewerkstelligen. 

begrotingsautoriteiten controle hebben. 

Een nationale begrotingsplanning die stoelt 

op een voor de gevolgen van discretionaire 

ontvangstenmaatregelen gecorrigeerd 

traject voor de overheidsuitgaven komt de 

doeltreffendheid, transparantie en 

verantwoording bij het monitoren van de 

begrotingsontwikkelingen ten goede. Om 

de plannen nauw te verbinden met de totale 

begrotingsresultaten op middellange 

termijn en te zorgen voor een groter besef 

van de nationale verantwoordelijkheid voor 

het begrotingsbeleid, moet een groeitraject 

op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde worden vastgesteld voor 

de gehele overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van elke lidstaat 

geldende zittingstermijn. Dit traject moet 

onverwijld worden vastgesteld zodra een 

nieuwe regering aantreedt, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich hieraan houden 

om resolute convergentie naar de 

middellangetermijndoelstelling te 

bewerkstelligen. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Gezien de toekomstige positieve 

effecten ervan kan de uitvoering van grote 

structurele hervormingen die de 

houdbaarheid op lange termijn 

bevorderen, wijzigingen in het 

aanpassingstraject richting 

middellangetermijndoelstelling 

rechtvaardigen, mits zij een verifieerbare 

(9) Gezien de toekomstige positieve 

effecten ervan met betrekking tot de 

huidige en toekomstige maatschappelijke 

uitdagingen (klimaatverandering, 

ongelijkheid, vergrijzing, modernisering 

van de economie) kan de uitvoering van 

grote structurele hervormingen die de 

veerkracht op middellange tot lange 
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positieve begrotingsimpact hebben die 

wordt bevestigd door de overeenkomstig 

de procedurele vereisten van het SGP 

uitgevoerde beoordeling. Om de 

economische stabilisatie te bevorderen, 

moet het in uitzonderlijke omstandigheden 

– in de vorm van een ernstige economische 

neergang voor de eurozone of de Unie als 

geheel of buitengewone, buiten de macht 

van de betrokken lidstaat vallende 

gebeurtenissen die een aanzienlijke 

begrotingsimpact hebben – mogelijk zijn 

tijdelijk af te wijken van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting, mits een 

dergelijke afwijking de houdbaarheid van 

de begroting op middellange termijn niet in 

gevaar brengt. 

termijn bevorderen, wijzigingen in het 

aanpassingstraject richting 

middellangetermijndoelstelling 

rechtvaardigen, mits zij een verifieerbare 

positieve begrotingsimpact hebben die 

wordt bevestigd door de overeenkomstig 

de procedurele vereisten van het SGP 

uitgevoerde beoordeling. Voorts zijn er 

grote nationale inspanningen op het vlak 

van effectieve uitvoering van structurele 

hervormingen, alsook sterkere Europese 

coördinatie nodig om te komen tot een 

economisch robuuster en duurzaam 

Europa met welvaart. Om de economische 

stabilisatie te bevorderen, moet het in 

uitzonderlijke omstandigheden – in de 

vorm van een ernstige economische 

neergang voor de eurozone of de Unie als 

geheel of buitengewone, buiten de macht 

van de betrokken lidstaat vallende 

gebeurtenissen die een aanzienlijke 

begrotingsimpact hebben – mogelijk zijn 

tijdelijk af te wijken van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting, mits een 

dergelijke afwijking de houdbaarheid van 

de begroting op middellange termijn niet in 

gevaar brengt. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Gezien de toekomstige positieve 

effecten ervan kan de uitvoering van grote 

structurele hervormingen die de 

houdbaarheid op lange termijn bevorderen, 

wijzigingen in het aanpassingstraject 

richting middellangetermijndoelstelling 

rechtvaardigen, mits zij een verifieerbare 

(9) Gezien de toekomstige positieve 

effecten ervan kan de uitvoering van grote 

structurele hervormingen die de 

houdbaarheid op lange termijn bevorderen, 

wijzigingen in het aanpassingstraject 

richting middellangetermijndoelstelling 

rechtvaardigen, mits zij een verifieerbare 
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positieve begrotingsimpact hebben die 

wordt bevestigd door de overeenkomstig 

de procedurele vereisten van het SGP 

uitgevoerde beoordeling. Om de 

economische stabilisatie te bevorderen, 

moet het in uitzonderlijke omstandigheden 

– in de vorm van een ernstige economische 

neergang voor de eurozone of de Unie als 

geheel of buitengewone, buiten de macht 

van de betrokken lidstaat vallende 

gebeurtenissen die een aanzienlijke 

begrotingsimpact hebben – mogelijk zijn 

tijdelijk af te wijken van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting, mits een 

dergelijke afwijking de houdbaarheid van 

de begroting op middellange termijn niet in 

gevaar brengt. 

positieve begrotingsimpact hebben die 

wordt bevestigd door de overeenkomstig 

de procedurele vereisten van het SGP 

uitgevoerde beoordeling. Om de 

economische stabilisatie te bevorderen, 

moet het in uitzonderlijke omstandigheden 

– in de vorm van een ernstige economische 

neergang voor de eurozone of de Unie als 

geheel of buitengewone, buiten de macht 

van de betrokken lidstaat vallende 

gebeurtenissen die een aanzienlijke 

begrotingsimpact hebben – mogelijk zijn 

tijdelijk af te wijken van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting, mits een 

dergelijke afwijking de houdbaarheid van 

de begroting op middellange termijn niet in 

gevaar dreigt te brengen. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Significante afwijkingen van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting doen, 

als zij niet adequaat worden aangepakt, 

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de 

begrotingsplannen en laten het gevaar 

ontstaan dat de overheidsschuld 

ontspoort. Om de geloofwaardigheid van 

de verbintenis van de lidstaten ten aanzien 

van de middellangetermijndoelstelling te 

vergroten, moet in geval van een 

significante waargenomen afwijking 

automatisch een correctiemechanisme in 

werking treden. Een geloofwaardig 

correctiemechanisme moet de 

maatregelen omvatten die moeten worden 

Schrappen 
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genomen om de afwijking binnen een 

bepaalde periode te corrigeren, rekening 

houdend met de aard en de omvang van 

de afwijking. Het correctiemechanisme 

moet met name afwijkingen van het 

groeitraject op middellange termijn voor 

de overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde compenseren. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Significante afwijkingen van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting doen, als 

zij niet adequaat worden aangepakt, 

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de 

begrotingsplannen en laten het gevaar 

ontstaan dat de overheidsschuld ontspoort. 

Om de geloofwaardigheid van de 

verbintenis van de lidstaten ten aanzien van 

de middellangetermijndoelstelling te 

vergroten, moet in geval van een 

significante waargenomen afwijking 

automatisch een correctiemechanisme in 

werking treden. Een geloofwaardig 

correctiemechanisme moet de maatregelen 

omvatten die moeten worden genomen om 

de afwijking binnen een bepaalde periode 

te corrigeren, rekening houdend met de 

aard en de omvang van de afwijking. Het 

correctiemechanisme moet met name 

afwijkingen van het groeitraject op 

middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde compenseren. 

(10) Significante afwijkingen van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting doen, als 

zij niet adequaat worden aangepakt, 

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de 

begrotingsplannen en laten het gevaar 

ontstaan dat de overheidsschuld en de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën 

ontspoort. Om de geloofwaardigheid van 

de verbintenis van de lidstaten ten aanzien 

van de middellangetermijndoelstelling te 

vergroten, moet in geval van een 

significante waargenomen afwijking 

automatisch een correctiemechanisme in 

werking treden. Een geloofwaardig 

correctiemechanisme moet de maatregelen 

omvatten die moeten worden genomen om 

de afwijking binnen een bepaalde periode 

te corrigeren, rekening houdend met de 

aard en de omvang van de afwijking. Het 

correctiemechanisme moet met name 

afwijkingen van het groeitraject op 

middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde compenseren. 
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Or. en 

 

Amendement  30 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Onafhankelijke met het toezicht op 

de overheidsfinanciën in de lidstaten 

belaste instanties zijn een essentiële 

bouwsteen van doeltreffende 

begrotingskaders. Om de 

begrotingsdiscipline te bevorderen en de 

geloofwaardigheid van het 

begrotingsbeleid te versterken, moeten 

dergelijke instanties onafhankelijke 

beoordelingen van het kader van 

cijfermatige begrotingsregels uitvoeren, 

inclusief met name de begrotingskoers op 

middellange termijn, en toezien op de 

naleving van dat kader en de activering en 

werking van de bijbehorende 

correctiemechanismen. 

(11) Onafhankelijke met het toezicht op 

de overheidsfinanciën in de lidstaten 

belaste instanties zijn een essentiële 

bouwsteen van doeltreffende 

begrotingskaders. Om de 

begrotingsdiscipline te bevorderen en de 

geloofwaardigheid van het 

begrotingsbeleid te versterken, moeten 

dergelijke instanties onafhankelijke, 

onpartijdige beoordelingen van het kader 

van cijfermatige begrotingsregels 

uitvoeren, inclusief met name de 

begrotingskoers op middellange termijn, en 

toezien op de naleving van dat kader en de 

activering en werking van de bijbehorende 

correctiemechanismen. De 

werkzaamheden en activiteiten van 

dergelijke instanties dienen volledig 

transparant te zijn. De onafhankelijke 

instanties dienen uitgesloten te zijn van 

alle normatieve beleidvormingstaken en 

dienen zich ervan te onthouden een 

oordeel uit te spreken over kwesties die 

buiten hun mandaat vallen. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Onafhankelijke met het toezicht op 

de overheidsfinanciën in de lidstaten 

belaste instanties zijn een essentiële 

bouwsteen van doeltreffende 

begrotingskaders. Om de 

begrotingsdiscipline te bevorderen en de 

geloofwaardigheid van het 

begrotingsbeleid te versterken, moeten 

dergelijke instanties onafhankelijke 

beoordelingen van het kader van 

cijfermatige begrotingsregels uitvoeren, 

inclusief met name de begrotingskoers op 

middellange termijn, en toezien op de 

naleving van dat kader en de activering en 

werking van de bijbehorende 

correctiemechanismen. 

(11) Onafhankelijke met het toezicht op 

de overheidsfinanciën in de lidstaten 

belaste instanties zijn een essentiële 

bouwsteen van doeltreffende 

begrotingskaders. Om de 

begrotingsdiscipline te bevorderen en de 

geloofwaardigheid van het 

begrotingsbeleid te versterken, moeten 

dergelijke instanties onafhankelijke 

beoordelingen van het kader van 

cijfermatige begrotingsregels uitvoeren, 

inclusief met name de begrotingskoers op 

middellange termijn, en toezien op de 

naleving van dat kader. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) In overeenstemming met 

het subsidiariteitsbeginsel zoals 

beschreven in artikel 5 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie zullen de 

nationale parlementen de corrigerende 

maatregelen tijdig moeten bespreken en 

goedkeuren. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Een grotere nationale 

begrotingsverantwoordelijkheid en een 

bindende meerjarenkoers van het 

begrotingsbeleid vereisen 

begrotingsinstellingen die onafhankelijke 

zijn en over hun eigen middelen 

beschikken om gedurende de gehele 

middellangetermijnbegrotingscyclus actief 

toezicht te houden op 

begrotingsontwikkelingen en 

aanbevelingen te doen, met name wanneer 

een significante afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

geconstateerd. Om de geloofwaardigheid 

en de afdwingbaarheid van de 

middellangetermijndoelstelling, het 

onderliggende traject voor de 

overheidsuitgaven en het bijbehorende 

correctiemechanisme in geval van 

significante afwijkingen te vergroten, 

moeten de begrotingsautoriteiten van de 

lidstaten zich houden aan de in de 

beoordelingen van de onafhankelijke 

instanties gedane aanbevelingen, dan wel 

publiekelijk het besluit rechtvaardigen om 

zich er niet aan te houden. Verankering 

van dit beginsel in de nationale rechtsorde 

kan in dit verband een cruciale rol spelen. 

(12) Een grotere nationale 

begrotingsverantwoordelijkheid en een 

bindende meerjarenkoers van het 

begrotingsbeleid vereisen 

begrotingsinstellingen die onafhankelijke 

zijn en over hun eigen middelen 

beschikken om gedurende de gehele 

middellangetermijnbegrotingscyclus actief 

toezicht te houden op 

begrotingsontwikkelingen en 

aanbevelingen te doen, met name wanneer 

een significante afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

geconstateerd. Verankering van dit 

beginsel in de nationale rechtsorde kan in 

dit verband een cruciale rol spelen. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(12) Een grotere nationale 

begrotingsverantwoordelijkheid en een 

bindende meerjarenkoers van het 

begrotingsbeleid vereisen 

begrotingsinstellingen die onafhankelijke 

zijn en over hun eigen middelen 

beschikken om gedurende de gehele 

middellangetermijnbegrotingscyclus actief 

toezicht te houden op 

begrotingsontwikkelingen en 

aanbevelingen te doen, met name wanneer 

een significante afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

geconstateerd. Om de geloofwaardigheid 

en de afdwingbaarheid van de 

middellangetermijndoelstelling, het 

onderliggende traject voor de 

overheidsuitgaven en het bijbehorende 

correctiemechanisme in geval van 

significante afwijkingen te vergroten, 

moeten de begrotingsautoriteiten van de 

lidstaten zich houden aan de in de 

beoordelingen van de onafhankelijke 

instanties gedane aanbevelingen, dan wel 

publiekelijk het besluit rechtvaardigen om 

zich er niet aan te houden. Verankering van 

dit beginsel in de nationale rechtsorde kan 

in dit verband een cruciale rol spelen. 

(12) Een grotere nationale 

begrotingsverantwoordelijkheid en een 

bindende meerjarenkoers van het 

begrotingsbeleid vereisen 

begrotingsinstellingen die onafhankelijke 

zijn, een duidelijk afgebakend mandaat 

hebben en over hun eigen middelen 

beschikken om gedurende de gehele 

middellangetermijnbegrotingscyclus actief 

toezicht te houden op 

begrotingsontwikkelingen en 

aanbevelingen te doen, met name wanneer 

een significante afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

geconstateerd. Om de geloofwaardigheid 

en de afdwingbaarheid van de 

middellangetermijndoelstelling, het 

onderliggende traject voor de 

overheidsuitgaven en het bijbehorende 

correctiemechanisme in geval van 

significante afwijkingen te vergroten, 

moeten de begrotingsautoriteiten van de 

lidstaten zich houden aan de in de 

beoordelingen van de onafhankelijke 

instanties gedane aanbevelingen, dan wel 

publiekelijk het besluit rechtvaardigen om 

zich er niet aan te houden. Verankering van 

dit beginsel in de nationale rechtsorde kan 

in dit verband een cruciale rol spelen. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Een grotere nationale 

begrotingsverantwoordelijkheid en een 

bindende meerjarenkoers van het 

begrotingsbeleid vereisen 

begrotingsinstellingen die onafhankelijke 

(12) Een grotere nationale 

begrotingsverantwoordelijkheid en een 

bindende meerjarenkoers van het 

begrotingsbeleid vereisen 

begrotingsinstellingen die onafhankelijke 
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zijn en over hun eigen middelen 

beschikken om gedurende de gehele 

middellangetermijnbegrotingscyclus actief 

toezicht te houden op 

begrotingsontwikkelingen en 

aanbevelingen te doen, met name wanneer 

een significante afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

geconstateerd. Om de geloofwaardigheid 

en de afdwingbaarheid van de 

middellangetermijndoelstelling, het 

onderliggende traject voor de 

overheidsuitgaven en het bijbehorende 

correctiemechanisme in geval van 

significante afwijkingen te vergroten, 

moeten de begrotingsautoriteiten van de 

lidstaten zich houden aan de in de 

beoordelingen van de onafhankelijke 

instanties gedane aanbevelingen, dan wel 

publiekelijk het besluit rechtvaardigen om 

zich er niet aan te houden. Verankering van 

dit beginsel in de nationale rechtsorde kan 

in dit verband een cruciale rol spelen. 

zijn en over hun eigen en over voldoende 

middelen beschikken om gedurende de 

gehele middellangetermijnbegrotingscyclus 

actief toezicht te houden op 

begrotingsontwikkelingen en 

aanbevelingen te doen, met name wanneer 

een afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

geconstateerd. Om de geloofwaardigheid 

en de afdwingbaarheid van de 

middellangetermijndoelstelling, het 

onderliggende traject voor de 

overheidsuitgaven en het bijbehorende 

correctiemechanisme in geval van 

significante afwijkingen te vergroten, 

moeten de begrotingsautoriteiten van de 

lidstaten zich houden aan de in de 

beoordelingen van de onafhankelijke 

instanties gedane aanbevelingen, dan wel 

publiekelijk het besluit rechtvaardigen om 

zich er niet volledig aan te houden. 

Verankering van dit beginsel in de 

nationale rechtsorde speelt in dit verband 

een cruciale rol. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Om het begrotingstoezicht 

te verbeteren, de geloofwaardigheid van 

het begrotingsbeleid te versterken en 

economische convergentie te stimuleren 

dient de Commissie de mogelijkheid te 

onderzoeken de rol en onafhankelijkheid 

van het Europees Begrotingscomité te 

versterken. Een onafhankelijk Europees 

Begrotingscomité zou kunnen worden 

belast met het opstellen van 
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onafhankelijke economische en 

begrotingsprognoses en met het opstellen 

van de landenverslagen. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om het gemeenschappelijke doel 

van de nationale begrotingsregels en -

mechanismen en het begrotingskader van 

de Unie, namelijk de convergentie van de 

overheidsschuld tot prudente niveaus, 

effectiever te bereiken, moeten de 

lidstaten de in deze richtlijn vervatte 

regels van kracht doen worden door 

middel van bindende en permanente 

bepalingen van constitutionele aard of 

andere garanties voor de volledige 

inachtneming en naleving ervan 

gedurende de nationale 

begrotingsprocessen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  38 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Op 19 oktober 2012 concludeerde 

de Europese Raad dat het proces van 

uitdieping van de economische en 

monetaire unie moet voortbouwen op het 

(14) Op 19 oktober 2012 concludeerde 

de Europese Raad dat het proces van 

uitdieping van de economische en 

monetaire unie moet voortbouwen op het 
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institutionele en wettelijke kader van de 

Unie en moet worden gekenmerkt door 

openheid en transparantie jegens de 

lidstaten die de euro niet als munt hebben. 

Nationale maatregelen ter versterking van 

de begrotingsverantwoordelijkheid in deze 

lidstaten zouden de invoering van de euro 

in deze lidstaten vergemakkelijken, en 

daarom moeten de bij deze richtlijn 

ingestelde mechanismen openstaan voor 
alle lidstaten die wensen deel te nemen. Er 

moet derhalve worden bepaald dat deze 

richtlijn van toepassing kan zijn op 

lidstaten die de euro niet als munt hebben, 

indien zij hiertoe besluiten. 

institutionele en wettelijke kader van de 

Unie en moet worden gekenmerkt door 

openheid en transparantie jegens de 

lidstaten, met een permanente 

uitzondering voor lidstaten die de euro 

nog niet als munt hebben. Nationale 

maatregelen ter versterking van de 

begrotingsverantwoordelijkheid in deze 

lidstaten zouden de invoering van de euro 

in deze lidstaten vergemakkelijken, hun 

economieën veerkrachtiger maken en hun 

groeipotentieel op de lange termijn 

verbeteren en daarom moeten alle lidstaten 

worden aangemoedigd deze richtlijn na te 

leven. Er moet derhalve worden bepaald 

dat deze richtlijn van toepassing kan zijn 

op lidstaten met een permanente 

uitzondering voor lidstaten die de euro 

nog niet als munt hebben, indien zij hiertoe 

besluiten. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Doel van deze richtlijn is de 

versterking van de 

begrotingsverantwoordelijkheid en de 

begrotingskoers op middellange termijn 

van de lidstaten om te zorgen voor 

naleving van de verplichtingen in verband 

met het vermijden van buitensporige 

overheidstekorten. 

1. Doel van deze richtlijn is de 

versterking van de 

begrotingsverantwoordelijkheid en de 

begrotingskoers op middellange termijn 

van de lidstaten om te zorgen voor 

naleving van de verplichtingen in verband 

met het vermijden van buitensporige 

overheidstekorten en overheidsschuld. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Nils Torvalds, Caroline Nagtegaal 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Doel van deze richtlijn is de 

versterking van de 

begrotingsverantwoordelijkheid en de 

begrotingskoers op middellange termijn 

van de lidstaten om te zorgen voor 

naleving van de verplichtingen in verband 

met het vermijden van buitensporige 

overheidstekorten. 

1. Doel van deze richtlijn is de 

versterking van de 

begrotingsverantwoordelijkheid en de 

begrotingskoers op middellange termijn 

van de lidstaten om te zorgen voor 

volledige naleving van de verplichtingen in 

verband met het vermijden van 

buitensporige overheidstekorten. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "onafhankelijke instanties": 

instanties die structureel onafhankelijk 

zijn of instanties die ten overstaan van de 

begrotingsautoriteiten van de lidstaat 

functioneel autonoom zijn, en die stoelen 

op nationale wettelijke bepalingen die een 

hoge mate van functionele autonomie en 

verantwoordingsplicht zeker stellen. 

b) "onafhankelijke instanties": 

onafhankelijke instanties in de zin van 

Verordening (EU) nr. 473/2013; 

Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/251 van de ECB.) 

Motivering 

Er bestaat al een definitie van "onafhankelijke instanties" in Verordening (EU) nr. 473/2013. 

Door naar die definitie te verwijzen, kunnen dubbele definities worden vermeden. 

 

Amendement  42 

Philippe Lamberts 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "onafhankelijke instanties": 

instanties die structureel onafhankelijk zijn 

of instanties die ten overstaan van de 

begrotingsautoriteiten van de lidstaat 

functioneel autonoom zijn, en die stoelen 

op nationale wettelijke bepalingen die een 

hoge mate van functionele autonomie en 

verantwoordingsplicht zeker stellen. 

b) "onafhankelijke instanties": 

overheidsinstanties die structureel en 

financieel onafhankelijk zijn, die ten 

overstaan van alle andere 

overheidsinstanties van de lidstaat en 

spelers uit de particuliere sector 

functioneel autonoom zijn, en die stoelen 

op nationale wettelijke bepalingen en 

financieringsverplichtingen die een hoge 

mate van functionele autonomie en 

verantwoordingsplicht zeker stellen; 

Or. en 

Motivering 

The present proposal grants considerable power to the independent body, but to be truly 

independent, an institution or agency needs to be independent not just from government 

agencies, but also from any and all private sector interests. Otherwise we run the risk of 

having more scandals like Mario Draghi’s membership in the ‘Group of 30’, which has been 

rightly criticised by the European Ombudsman. Financial independence is a necessary 

condition of organisational independence. Therefore, the independent body must ultimately be 

publicly funded because only government funding can ensure independence, provided it is 

coupled with legal provisions that guarantee an arm’s-length relationship between it and the 

government. 

 

Amendement  43 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "onafhankelijke instanties": 

instanties die structureel onafhankelijk zijn 

of instanties die ten overstaan van de 

begrotingsautoriteiten van de lidstaat 

functioneel autonoom zijn, en die stoelen 

op nationale wettelijke bepalingen die een 

b) "onafhankelijke instanties": 

instanties met een duidelijk afgebakend 

mandaat die structureel onafhankelijk zijn 

of instanties die ten overstaan van de 

begrotingsautoriteiten van de lidstaat 

functioneel autonoom zijn, en die stoelen 

op nationale wettelijke bepalingen die een 
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hoge mate van functionele autonomie en 

verantwoordingsplicht zeker stellen. 

hoge mate van transparantie bij hun 

werkzaamheden, functionele autonomie en 

verantwoordingsplicht zeker stellen; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) "significante waargenomen 

afwijking": een afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting die 

wordt beoordeeld in overeenstemming met 

artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) 

nr. 1466/97 van de Raad. 

Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB.) 

Motivering 

De term "significante waargenomen afwijking" dient te worden gedefinieerd om 

rechtszekerheid te bieden ten aanzien van de toepasselijkheid van het automatische 

correctiemechanisme uit artikel 3, lid 2, onder b), van de voorgestelde richtlijn. 

 

Amendement  45 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) "structurele hervormingen": 

uiteenlopende overheidsmaatregelen 

bedoeld om de veerkracht van Europese 

economieën op de middellange tot lange 

termijn te versterken met het oog op 
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maatschappelijke uitdagingen en 

opwaartse convergentie; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – letter c ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) "belangenconflict": 

omstandigheden waarin een individu een 

belang heeft dat zijn vermogen om bij het 

verstrekken van advies onafhankelijk en 

in het algemeen belang op te treden, kan 

compromitteren of redelijkerwijs kan 

worden geacht dat te doen. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat stelt een kader vast 

van bindende, permanente en voor hem 

specifieke cijfermatige begrotingsregels die 

een verantwoorde 

begrotingsbeleidsvoering versterken en de 

naleving over een meerjarige horizon voor 

de overheid als geheel van de uit het 

VWEU op het vlak van begrotingsbeleid 

voortvloeiende verplichtingen doeltreffend 

bevorderen. Dit kader omvat met name de 

volgende regels: 

1. Elke lidstaat stelt een kader vast 

van bindende, permanente en voor hem 

specifieke cijfermatige begrotingsregels die 

een verantwoorde 

begrotingsbeleidsvoering versterken en de 

naleving over een meerjarige horizon voor 

de overheid als geheel van de uit het 

VWEU op het vlak van begrotingsbeleid 

voortvloeiende verplichtingen, de 

Europese pijler van sociale rechten, de 

strategie van de Unie voor groei en banen 

en de internationale milieu- en 

energieverbintenissen doeltreffend 
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bevorderen. Dit kader omvat met name de 

volgende regels: 

Or. en 

 

Amendement  48 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat stelt een kader vast 

van bindende, permanente en voor hem 

specifieke cijfermatige begrotingsregels die 

een verantwoorde 

begrotingsbeleidsvoering versterken en de 

naleving over een meerjarige horizon voor 

de overheid als geheel van de uit het 

VWEU op het vlak van begrotingsbeleid 

voortvloeiende verplichtingen doeltreffend 

bevorderen. Dit kader omvat met name de 

volgende regels: 

1. Elke lidstaat beschikt over een 

kader van bindende, permanente en voor 

hem specifieke cijfermatige 

begrotingsregels die een verantwoorde 

begrotingsbeleidsvoering versterken en de 

naleving over een meerjarige horizon voor 

de overheid als geheel van de uit het 

VWEU op het vlak van begrotingsbeleid 

voortvloeiende verplichtingen doeltreffend 

bevorderen. Dit kader omvat met name de 

volgende regels: 

Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB.) 

 

Amendement  49 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) Er wordt een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vastgesteld om ervoor te 

zorgen dat de verhouding tussen de 

overheidsschuld en het bruto binnenlands 

product tegen marktprijzen de in artikel 1 

van het Protocol nr. 12 betreffende de 

procedure bij buitensporige tekorten 

(a) Er wordt een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vastgesteld om ervoor te 

zorgen dat de verhouding tussen de 

overheidsschuld en het bruto binnenlands 

product tegen marktprijzen de in artikel 1 

van het Protocol nr. 12 betreffende de 

procedure bij buitensporige tekorten 
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vastgelegde referentiewaarde niet 

overschrijdt of in een bevredigend tempo 

benadert. 

vastgelegde referentiewaarde niet 

overschrijdt of in een bevredigend tempo 

benadert. Die 

middellangetermijndoelstelling moet 

stroken met de vereisten van artikel 2 bis 

van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de 

Raad, in het bijzonder het vereiste dat de 

begrotingssituatie van de algemene 

overheid vrijwel in evenwicht is of een 

overschot vertoont. Dit geeft aan dat de 

middellangetermijndoelstelling de 

bovengrens van een structureel tekort van 

0,5 % van het bruto binnenlands product, 

dat kan oplopen tot 1,0 % van het bruto 

binnenlands product voor een schuld die 

aanzienlijk kleiner is dan 60 % van het 

bruto binnenlands product, niet mag 

overschrijden. 

Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB.) 

Motivering 

Dit amendement moet de tekst in overeenstemming brengen met de gedetailleerde 

voorschriften van het begrotingspact. 

 

Amendement  50 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) Er wordt een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vastgesteld om ervoor te 

zorgen dat de verhouding tussen de 

overheidsschuld en het bruto binnenlands 

product tegen marktprijzen de in artikel 1 

van het Protocol nr. 12 betreffende de 

procedure bij buitensporige tekorten 

vastgelegde referentiewaarde niet 

(a) Er wordt een 

middellangetermijndoelstelling voor het 

structurele saldo vastgesteld om ervoor te 

zorgen dat de verhouding tussen de 

overheidsschuld en het bruto binnenlands 

product tegen marktprijzen de in artikel 1 

van het Protocol nr. 12 betreffende de 

procedure bij buitensporige tekorten 

vastgelegde referentiewaarde niet nodeloos 
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overschrijdt of in een bevredigend tempo 

benadert. 

overschrijdt of in een bevredigend tempo 

benadert. 

Or. en 

Motivering 

In de geest van een beter evenwicht tussen begrotingsdoelstellingen en andere politieke 

doelen is het van essentieel belang om een eenzijdige en al te strikte toepassing van 

begrotingscriteria te vermijden. 

 

Amendement  51 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) De begrotingsplanning omvat een 

groeitraject op middellange termijn voor 

de overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde dat strookt met de 

middellangetermijndoelstelling of het 

tijdschema voor convergentie in die 

richting. Dit traject wordt vastgesteld 

zodra in de lidstaat een nieuwe regering 

aantreedt, voor de overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van die lidstaat 

geldende zittingstermijn, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich gedurende deze 

gehele periode hieraan houden. 

(b) De begrotingsplanning omvat: 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om de tekst te herschikken teneinde rekening te houden met 

toevoegingen door De Groenen/Vrije Europese Alliantie onder b). 

 

Amendement  52 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) De begrotingsplanning omvat een 

groeitraject op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde dat strookt met de 

middellangetermijndoelstelling of het 

tijdschema voor convergentie in die 

richting. Dit traject wordt vastgesteld 

zodra in de lidstaat een nieuwe regering 

aantreedt, voor de overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van die lidstaat 

geldende zittingstermijn, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich gedurende deze 

gehele periode hieraan houden. 

(b) De begrotingsplanning omvat een 

groeitraject op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde dat strookt met de 

middellangetermijndoelstelling of het 

tijdschema voor snelle convergentie in die 

richting. De vorderingen ten aanzien van 

de middellangetermijndoelstelling stroken 

met het SGP. Het overeenkomstige 

uitgaventraject wordt vastgesteld zodra in 

de lidstaat een nieuwe regering aantreedt, 

voor de overeenkomstig de constitutionele 

rechtsorde van die lidstaat geldende 

zittingstermijn, en de jaarlijkse begrotingen 

moeten zich gedurende deze gehele periode 

hieraan houden. De streefdoelen voor de 

uitgavengroei moeten mogelijk worden 

aangepast in het licht van actuele macro-

economische ontwikkelingen en indien de 

in dit lid bedoelde afwijkingen van het 

uitgaventraject van de overheid moeten 

worden gecompenseerd in 

overeenstemming met lid 2, onder b). 

Or. en 

(in overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB) 

 

Amendement  53 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) De begrotingsplanning omvat een 

groeitraject op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde dat strookt met de 

middellangetermijndoelstelling of het 

(b) De begrotingsplanning omvat een 

groeitraject op middellange termijn voor de 

overheidsuitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde dat strookt met de 

middellangetermijndoelstelling of het 
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tijdschema voor convergentie in die 

richting. Dit traject wordt vastgesteld zodra 

in de lidstaat een nieuwe regering 

aantreedt, voor de overeenkomstig de 

constitutionele rechtsorde van die lidstaat 

geldende zittingstermijn, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich gedurende deze 

gehele periode hieraan houden. 

tijdschema voor convergentie in die 

richting. Dit traject onverwijld wordt 

vastgesteld zodra in de lidstaat een nieuwe 

regering aantreedt, voor de overeenkomstig 

de constitutionele rechtsorde van die 

lidstaat geldende zittingstermijn, en de 

jaarlijkse begrotingen moeten zich 

gedurende deze gehele periode hieraan 

houden. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt i (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) een groeitraject op middellange 

termijn voor de overheidsuitgaven 

ongerekend discretionaire maatregelen 

aan de ontvangstenzijde dat strookt met de 

middellangetermijndoelstelling of het 

tijdschema voor convergentie in die 

richting en met de verplichtingen van de 

lidstaat in het kader van de Europese 

pijler van sociale rechten, de strategie van 

de Unie voor groei en banen en de milieu- 

en energieverbintenissen met betrekking 

tot COP21 en andere relevante 

internationale overeenkomsten. Dit traject 

wordt vastgesteld zodra in de lidstaat een 

nieuwe regering aantreedt, voor de 

overeenkomstig de constitutionele 

rechtsorde van die lidstaat geldende 

zittingstermijn, en de jaarlijkse 

begrotingen moeten zich gedurende deze 

gehele periode hieraan houden; 

Or. en 

 

Amendement  55 
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Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt ii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) een effectbeoordeling van het 

groeitraject op middellange termijn voor 

de overheidsuitgaven en de maatregelen 

aan de ontvangstenzijde in de context van 

de strategie voor groei en banen en met 

inachtneming van de milieu- en 

energieverbintenissen met betrekking tot 

COP21 en andere relevante internationale 

overeenkomsten. Zij omvat tevens een 

effectbeoordeling van de distributieve 

effecten en de effecten op de 

energiearmoede in overeenstemming met 

de Richtlijn van het Europees Parlement 

en de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-

efficiëntie (artikel 1, lid 1, punt 4). 

Or. en 

 

Amendement  56 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 bedoelde kader omvat 

de volgende specificaties: 

Schrappen 

(a) De jaarlijkse begrotingen zorgen 

voor naleving van de in lid 1, onder a), 

bedoelde middellangetermijndoelstelling 

of convergentie in die richting, met name 

door te zorgen voor inachtneming van het 

in lid 1, onder b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven. Bij het bepalen van 

het aanpassingstraject richting 

middellangetermijndoelstelling mogen de 

lidstaten, handelend overeenkomstig de 
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procedurele vereisten van het Uniekader, 

rekening houden met de uitvoering van 

grote structurele hervormingen die directe 

positieve langetermijneffecten voor de 

begroting hebben, mede doordat zij de 

potentiële duurzame groei verhogen, en 

bijgevolg een verifieerbare invloed op de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën 

op lange termijn hebben. 

(b) In geval van een significante 

waargenomen afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting wordt 

automatisch een correctiemechanisme 

geactiveerd. Dit mechanisme omvat de 

verplichting maatregelen te nemen om de 

afwijking binnen een bepaalde periode te 

corrigeren, rekening houdend met de aard 

en de omvang van de afwijking, met name 

door afwijkingen van het in lid 1, onder 

b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven te compenseren. 

 

Or. en 

 

Amendement  57 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De jaarlijkse begrotingen zorgen 

voor naleving van de in lid 1, onder a), 

bedoelde middellangetermijndoelstelling 

of convergentie in die richting, met name 

door te zorgen voor inachtneming van het 

in lid 1, onder b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven. Bij het bepalen van 

het aanpassingstraject richting 

middellangetermijndoelstelling mogen de 

lidstaten, handelend overeenkomstig de 

procedurele vereisten van het Uniekader, 

rekening houden met de uitvoering van 

grote structurele hervormingen die directe 
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positieve langetermijneffecten voor de 

begroting hebben en bijgevolg een 

verifieerbare invloed op de houdbaarheid 

van de overheidsfinanciën op lange 

termijn hebben. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

tijdelijke afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting, met de 

bijbehorende aanpassing van het in lid 1, 

onder b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven, slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden is toegestaan mits de 

budgettaire houdbaarheid op middellange 

termijn daardoor niet in gevaar komt. Een 

tijdelijke afwijking als gevolg van 

uitzonderlijke omstandigheden wordt niet 

als significant in de zin van lid 2, onder b), 

beschouwd en heeft niet tot gevolg dat het 

in lid 2, onder b), bedoelde 

correctiemechanisme wordt geactiveerd. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

tijdelijke afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting, met de 

bijbehorende aanpassing van het in lid 1, 

onder b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven, slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden is toegestaan mits de 

budgettaire houdbaarheid op middellange 

termijn daardoor niet in gevaar komt. Een 

tijdelijke afwijking als gevolg van 

uitzonderlijke omstandigheden wordt niet 

als significant in de zin van lid 2, onder b), 

beschouwd. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

AM\1166608NL.docx 37/50 PE629.506v01-00 

 NL 

 Geen van de bepalingen van deze richtlijn 

belet dat de nieuwe regering van een 

lidstaat het begrotingskader voor de 

middellange termijn aanpast aan haar 

nieuwe beleidsprioriteiten. In dit geval 

verklaart de nieuwe regering de 

verschillen met het voorgaande 

begrotingskader voor de middellange 

termijn. 

Or. en 

Motivering 

Regeringen kunnen tijdens een legislatuur veranderen door verschuivingen in coalities, 

tussentijdse verkiezingen enzovoort. Het zou ondemocratisch zijn als de nieuwe regering 

gebonden zou zijn door het begrotingsbeleid van de vorige regering. Zie ook artikel 11 van 

Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften 

voor de begrotingskaders van de lidstaten. 

 

Amendement  60 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten wijzen onafhankelijke 

instanties aan om toe te zien op de 

naleving van het bepaalde in de leden 1 en 

2. De onafhankelijke instanties stellen 

publiekelijk toegankelijke beoordelingen 

op met betrekking tot: 

4. De overeenkomstig artikel 5 van 

Verordening (EU) nr. 473/2013 door de 

lidstaten aangewezen onafhankelijke 

instanties zijn ervoor verantwoordelijk toe 

te zien op de naleving van het bepaalde in 

de leden 1 en 2. De onafhankelijke 

instanties stellen publiekelijk toegankelijke 

beoordelingen op met betrekking tot: 

Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB.) 

 

Amendement  61 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 3 – lid 4 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten wijzen onafhankelijke 

instanties aan om toe te zien op de naleving 

van het bepaalde in de leden 1 en 2. De 

onafhankelijke instanties stellen 

publiekelijk toegankelijke beoordelingen 

op met betrekking tot: 

4. De lidstaten wijzen onafhankelijke 

instanties aan om toe te zien op de naleving 

van het bepaalde in de leden 1 en 2. De 

onafhankelijke instanties stellen objectieve 

en onpartijdige publiekelijk toegankelijke 

beoordelingen op met betrekking tot: 

Or. en 

 

Amendement  62 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de adequaatheid van de in lid 1, 

onder a), bedoelde 

middellangetermijndoelstelling en het in 

lid 1, onder b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven. Bij deze beoordeling 

wordt met name rekening gehouden met de 

aannemelijkheid van de onderliggende 

macro-economische prognose, de mate van 

specificatie van de geplande 

overheidsuitgaven en -ontvangsten en de 

potentiële directe positieve 

langetermijneffecten van grote structurele 

hervormingen voor de begroting; 

(a) de adequaatheid van de in lid 1, 

onder a), bedoelde 

middellangetermijndoelstelling en het in 

lid 1, onder b), bedoelde traject voor de 

overheidsuitgaven. Bij deze beoordeling 

wordt met name rekening gehouden met de 

aannemelijkheid van de onderliggende 

macro-economische prognose, de mate van 

specificatie van de geplande 

overheidsuitgaven en -ontvangsten, de 

investerings- en uitgavenbehoeften van 

het land om sociale, milieugerelateerde en 

economische doelstellingen te bereiken en 

de potentiële directe positieve 

langetermijneffecten van grote structurele 

hervormingen voor de begroting; 

Or. en 

Motivering 

In een evenwichtige en onafhankelijke beoordeling van het begrotingsbeleid moet worden 

nagegaan of de investerings- en uitgavenbehoeften enerzijds stroken met de financiële 

middelen anderzijds. 
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Amendement  63 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het bestaan van een significante 

waargenomen afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het 

aanpassingstraject in die richting; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

onafhankelijke instanties in geval van een 

significante waargenomen afwijking als 

bedoeld in lid 2, onder b), een beroep doen 

op de begrotingsautoriteiten om het 

correctiemechanisme te activeren. Nadat 

het correctiemechanisme is geactiveerd, 

stellen de onafhankelijke instanties 

publiekelijk toegankelijke beoordelingen 

op met betrekking tot: 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 

indien de onafhankelijke instanties een 

significante waargenomen afwijking als 

bedoeld in lid 2, onder b), vaststellen, 

binnen een bepaalde, redelijke termijn 

corrigerende maatregelen worden 

genomen, na een publiek debat en een 

stemming in het nationale parlement en 

rekening houdend met de sociale en 

milieuverbintenissen van de lidstaten. 

Zodra corrigerende maatregelen zijn 

genomen, stellen de onafhankelijke 

instanties publiekelijk toegankelijke 

beoordelingen op met betrekking tot: 

Or. en 
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Motivering 

In artikel 3, lid 2, van het VSCB is bepaald dat in de correctiemechanismen de prerogatieven 

van de nationale parlementen ten volle moeten worden geëerbiedigd. 

 

Amendement  65 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de overeenstemming van de 

geplande maatregelen met het 

vastgestelde correctiemechanisme, met 

name ten aanzien van de vraag of 

afwijkingen van het overeenkomstig lid 1, 

onder b), vastgestelde traject voor de 

overheidsuitgaven naar behoren worden 

gecompenseerd; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  66 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de sociale effecten, met inbegrip 

van de distributieve effecten op de 

verschillende inkomenscategorieën en 

genders, en de milieueffecten van de 

corrigerende maatregelen. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Philippe Lamberts 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

begrotingsautoriteiten van de betrokken 

lidstaat zich houden aan de 

aanbevelingen van de onafhankelijke 

instanties in de krachtens de leden 4 en 5 

vereiste beoordelingen, dan wel 

publiekelijk het besluit rechtvaardigen om 

zich niet aan deze aanbevelingen te 

houden. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  68 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) worden ingesteld bij een statutaire 

regeling die in nationale wetgeving, 

regelgeving of bindende administratieve 

voorschriften verankerd is; 

Schrappen 

Or. en 

(in overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB) 

Motivering 

De definitie van onafhankelijke instanties in Verordening (EU) nr. 473/2013 bevat al een 

soortgelijke formulering als artikel 3, lid 7, van de voorgestelde richtlijn, met uitzondering 

van het laatste vereiste inzake de toegang tot informatie. Om overlappende wettelijke 

bepalingen te vermijden, wordt voorgesteld om alle vereisten met uitzondering van die 

onder f) te schrappen. 

 

Amendement  69 

Roberts Zīle 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) worden ingesteld bij een statutaire 

regeling die in nationale wetgeving, 

regelgeving of bindende administratieve 

voorschriften verankerd is; 

(a) zijn onafhankelijk en onpartijdig, 

worden ingesteld bij een statutaire regeling 

die in nationale wetgeving, regelgeving of 

bindende administratieve voorschriften 

verankerd is en zijn uitgesloten van alle 

normatieve beleidvormingstaken; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) geen instructies aannemen van de 

begrotingsautoriteiten van de betrokken 

lidstaat of enige andere publieke of 

private instantie; 

Schrappen 

Or. en 

(in overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB) 

Motivering 

De definitie van onafhankelijke instanties in Verordening (EU) nr. 473/2013 bevat al een 

soortgelijke formulering als artikel 3, lid 7, van de voorgestelde richtlijn, met uitzondering 

van het laatste vereiste inzake de toegang tot informatie. Om overlappende wettelijke 

bepalingen te vermijden, wordt voorgesteld om alle vereisten met uitzondering van die 

onder f) te schrappen. 

 

Amendement  71 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) geen instructies aannemen van de 

begrotingsautoriteiten van de betrokken 

lidstaat of enige andere publieke of private 

instantie; 

(b) geen instructies aannemen van de 

begrotingsautoriteiten of de zittende 

regering van de betrokken lidstaat of enige 

andere publieke of private instantie; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) zich gedragen op een wijze die hun 

volledige onafhankelijkheid van alle 

belangen van de particuliere sector of 

andere speciale belangen verzekert en 

ervoor zorgen dat hun individuele leden 

zich ook aan deze regel houden, in het 

bijzonder via maatregelen om 

belangenconflicten te voorkomen; 

Or. en 

Motivering 

Zoals de ervaring met het controversiële lidmaatschap van Mario Draghi van de Groep van 

30 heeft aangetoond, moeten formeel onafhankelijke instanties worden verplicht afstand te 

bewaren van niet alleen regeringen, maar ook belangen en spelers van de particuliere sector. 

 

Amendement  73 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de bevoegdheid hebben om tijdig 

openbare mededelingen te doen; 

Schrappen 
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Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB.) 

Motivering 

De definitie van onafhankelijke instanties in Verordening (EU) nr. 473/2013 bevat al een 

soortgelijke formulering als artikel 3, lid 7, van de voorgestelde richtlijn, met uitzondering 

van het laatste vereiste inzake de toegang tot informatie. Om overlappende wettelijke 

bepalingen te vermijden, wordt voorgesteld om alle vereisten met uitzondering van die 

onder f) te schrappen. 

 

Amendement  74 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de bevoegdheid hebben om tijdig 

openbare mededelingen te doen; 

(c) de bevoegdheid hebben om tijdig 

openbare mededelingen te doen aan alle 

relevante belanghebbenden; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) bestaan uit leden die door middel 

van transparante procedures worden 

voorgedragen en benoemd op basis van 

hun ervaring en bekwaamheid op het 

gebied van overheidsfinanciën, macro-

economie en begrotingsbeheer; 

Schrappen 

Or. en 

(In overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB.) 
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Motivering 

De definitie van onafhankelijke instanties in Verordening (EU) nr. 473/2013 bevat al een 

soortgelijke formulering als artikel 3, lid 7, van de voorgestelde richtlijn, met uitzondering 

van het laatste vereiste inzake de toegang tot informatie. Om overlappende wettelijke 

bepalingen te vermijden, wordt voorgesteld om alle vereisten met uitzondering van die 

onder f) te schrappen. 

 

Amendement  76 

Roberts Zīle 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) bestaan uit leden die door middel 

van transparante procedures worden 

voorgedragen en benoemd op basis van 

hun ervaring en bekwaamheid op het 

gebied van overheidsfinanciën, macro-

economie en begrotingsbeheer; 

(d) bestaan uit leden die door middel 

van transparante procedures worden 

voorgedragen en benoemd zonder 

verwijzing naar politieke kleur, op basis 

van hun verdienste en hun ervaring en 

bekwaamheid op het gebied van 

overheidsfinanciën, macro-economie en 

begrotingsbeheer; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) bestaan uit leden die door middel 

van transparante procedures worden 

voorgedragen en benoemd op basis van 

hun ervaring en bekwaamheid op het 

gebied van overheidsfinanciën, macro-

economie en begrotingsbeheer; 

(d) bestaan in min of meer gelijke 

mate uit leden die door middel van 

transparante procedures worden 

voorgedragen en benoemd op basis van 

hun ervaring en bekwaamheid op een van 

de volgende gebieden: 

Or. en 
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Motivering 

Net zoals een particuliere onderneming belangrijke beslissingen niet uitsluitend mag 

overlaten aan de boekhouder, mag een instantie belast met beleidstoezicht ook niet alleen uit 

begrotingsdeskundigen bestaan. De voorgestelde wijzigingen sluiten aan op de nodige 

herschikking. 

 

Amendement  78 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d – punt i (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i) overheidsfinanciën en 

begrotingsbeheer, 

Or. en 

 

Amendement  79 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d – punt ii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii) sociaal beleid, 

Or. en 

 

Amendement  80 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d – punt iii (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii) economisch beleid en macro-

economie, 



 

AM\1166608NL.docx 47/50 PE629.506v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  81 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d – punt iv (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iv) milieubeleid, 

Or. en 

 

Amendement  82 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d – punt v (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 v) gendergelijkheid; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) hun leden benoemen middels 

transparante en niet-discriminerende 

procedures; 

Or. en 

 

Amendement  84 
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Markus Ferber 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) over toereikende en stabiele eigen 

middelen beschikken om hun taken 

effectief te kunnen uitvoeren; 

Schrappen 

Or. en 

(in overeenstemming met Advies CON/2018/25 van de ECB) 

Motivering 

De definitie van onafhankelijke instanties in Verordening (EU) nr. 473/2013 bevat al een 

soortgelijke formulering als artikel 3, lid 7, van de voorgestelde richtlijn, met uitzondering 

van het laatste vereiste inzake de toegang tot informatie. Om overlappende wettelijke 

bepalingen te vermijden, wordt voorgesteld om alle vereisten met uitzondering van die 

onder f) te schrappen. 

 

Amendement  85 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 7 – letter f bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) hun beoordelingen aan hun 

nationale parlementen voorstellen zodat 

zij tijdig kunnen worden besproken vóór 

de indiening van de nationale 

hervormingsprogramma's en de 

stabiliteits- of convergentieprogramma's. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 30 juni 2024 en daarna om de 

vijf jaar dient de Commissie bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag over de uitvoering van deze 

richtlijn in, dat wordt opgesteld op basis 

van relevante informatie van de lidstaten. 

Uiterlijk op 30 juni 2025 en daarna om de 

vijf jaar dient de Commissie bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag over de uitvoering van deze 

richtlijn in, dat wordt opgesteld op basis 

van relevante informatie van de lidstaten. 

Or. en 

Motivering 

Sluit aan op het amendement van De Groenen op artikel 6, lid 1. 

 

Amendement  87 

Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie onderzoekt de mogelijkheid 

de rol en onafhankelijkheid van het 

Europees Begrotingscomité te versterken 

in een verslag dat zij uiterlijk op 30 juni 

2020 indient bij het Europees Parlement 

en de Raad, indien nodig vergezeld van 

een wetgevingsvoorstel. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Philippe Lamberts 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten doen de nodige 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in werking treden om uiterlijk 

1. De lidstaten doen de nodige 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in werking treden om uiterlijk 



 

PE629.506v01-00 50/50 AM\1166608NL.docx 

NL 

op 30 juni 2019 aan deze richtlijn te 

voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan 

onverwijld in kennis. 

op 30 juni 2020 aan deze richtlijn te 

voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan 

onverwijld in kennis. 

Or. en 

Motivering 

Als 30 juni 2019 als streefdatum wordt vastgesteld, is er onvoldoende tijd om de met deze 

richtlijn beoogde regels in wetgeving om te zetten en op administratief niveau in de praktijk te 

brengen. 

 


