
 

AD\1168912NL.docx  PE627.842v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
 

2018/0212(COD) 

29.11.2018 

ADVIES 

van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire 

zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor 

investeringen 

(COM(2018)0387 – C8-0241/2018 – 2018/0212(COD)) 

Rapporteur voor advies: Enrique Calvet Chambon 

 



 

PE627.842v02-00 2/27 AD\1168912NL.docx 

NL 

 

PA_Legam 



 

AD\1168912NL.docx 3/27 PE627.842v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Dit initiatief is een follow--up van de mededeling van de Commissie van 6 december 2017 

over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone, die deel uitmaakt van een 

pakket initiatieven ter verdieping van de economische en monetaire unie in Europa. 

 

De Europese Unie kampt nog steeds met een grote investeringskloof, die de langetermijngroei 

in de EU in aanzienlijke mate ondermijnt, met alle negatieve gevolgen van dien voor de 

werkgelegenheid en de economische en sociale cohesie. Tijdens de wereldwijde crisis zijn de 

grote beperkingen van de instrumenten van de afzonderlijke lidstaten, die vrijwel uitsluitend 

op het gemeenschappelijk monetair beleid zijn gebaseerd, aan het licht gekomen. De 

bestaande architectuur van de Europese Monetaire Unie (EMU) is er niet op berekend grote 

asymmetrische schokken op te vangen en de overheidsinvesteringen in de lidstaten op peil te 

houden, met name wanneer het om kleine, open economieën gaat. Een sterkere integratie van 

de eurozone zou voor meer stabiliteit en welvaart in de hele Unie zorgen. Voor een verdieping 

van de EMU zijn niet alleen vastberaden maatregelen door de lidstaten vereist, maar ook 

passende steun uit de begrotingsinstrumenten en de instrumenten voor beleidscoördinatie van 

de EU. 

 

De stabilisatiefunctie is ontworpen voor de lidstaten van de eurozone en voor niet tot de 

eurozone behorende lidstaten die aan het Europese wisselkoersmechanisme (ERM II) 

deelnemen. Het instrument vormt een aanvulling op de bestaande instrumenten van de Unie 

voor het financieren van banen, groei en investeringen en voor het verlenen van financiële 

bijstand voor het aanpakken van financiële crisissituaties, zoals het Europees financieel 

stabilisatiemechanisme (EFSM) en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). 

 

De voorgestelde Europese stabilisatiefunctie voor investeringen is bedoeld om in aanmerking 

komende overheidsinvesteringen in de vorm van leningen en rentesubsidies in lidstaten die 

door grote asymmetrische schokken worden getroffen, te stabiliseren wanneer de werking van 

nationale automatische stabilisatoren ontoereikend is, het nationale begrotingsbeleid voor een 

complexe afweging staat tussen stabilisatie en houdbaarheid, er weinig ruimte is voor 

monetair beleid en de grenzen van de coördinatie van het monetair beleid zijn bereikt. Deze 

regeling draagt ertoe bij een daling van groei en werkgelegenheid op langere termijn te 

voorkomen en zorgt voor een betere financiering van anticyclisch beleidsmaatregelen ter 

waarborging van de sociale cohesie. 

 

Het besluit om steun te verlenen is afhankelijk van de voorwaarde dat de betrokken lidstaat 

voldoet aan strenge toekenningscriteria op basis van conformiteit met besluiten en 

aanbevelingen in het kader van het begrotings- en macro-economisch toezicht. De 

bijkomende criteria voor activering van steun in het kader van het instrument zijn gebaseerd 

op een dubbele werkloosheidsdrempel op grond van het feit dat een sterke stijging van het 

nationale werkloosheidscijfer een belangrijke indicator is voor de effecten van een grote 

asymmetrische schok. De leningen die de Commissie kan verstrekken, zijn gebonden aan een 

vast plafond van 30 miljard EUR. 

 

De rapporteur onderschrijft de doelstelling van de verordening en stelt voor om sterker te 

beklemtonen dat solidariteit en cohesie tussen de lidstaten van essentieel belang zijn voor de 

veerkracht van de EMU. In zijn advies streeft de rapporteur er tevens naar de noodzaak van 
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een verwezenlijking van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten in het kader 

van het Europees semester kracht bij te zetten en meer de nadruk te leggen op het belang van 

het aanpakken van ongelijkheid en het bereiken van de doelstelling van stabiliteit, groei en 

banen. 

 

De rapporteur is van mening dat dit instrument in het leven moet worden geroepen om 

overheidsinvesteringen te waarborgen, schokken op te vangen en besmetting van andere 

landen te voorkomen. De rapporteur is zich evenwel bewust van het feit dat dit een eerste stap 

zou kunnen zijn in de richting van de instelling van toekomstige mechanismen die in een 

macro-economische stabilisatiefunctie voorzien. 

 

Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens om de vijf jaar 

onderzoekt de Commissie de kwaliteit van de systemen en praktijken voor beheer van 

overheidsinvesteringen in de lidstaten. De rapporteur stelt voor om verdere sociale en 

werkgelegenheidsindicatoren in te voeren om de effecten die de verordening in de praktijk 

sorteert, beter te kunnen meten. Bovendien heeft de rapporteur getracht een evaluatie te 

maken van de doeltreffendheid van de activeringscriteria en de mogelijkheid om in de 

toekomst voor (meer) flexibiliteit te zorgen. 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

en de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het bevorderen van economische, 

sociale en territoriale samenhang en het tot 

stand brengen van een economische en 

monetaire unie (EMU) zijn fundamentele 

doelstellingen die in de Verdragen zijn 

vastgelegd. 

(1) Het bevorderen van economische, 

sociale en territoriale samenhang, 

solidariteit tussen de lidstaten, de 

duurzame ontwikkeling van Europa en het 

tot stand brengen van een economische en 

monetaire unie (EMU) zijn fundamentele 

doelstellingen die in de Verdragen zijn 

vastgelegd. Voorts dient rekening te 

worden gehouden met de eisen in verband 

met de bevordering van een hoog niveau 

van werkgelegenheid, de waarborging van 

een adequate sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting, 
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alsmede de totstandbrenging van een 

hoog niveau van onderwijs, opleiding en 

bescherming van de volksgezondheid. 

 

Amendement  2 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De versterking van de economische 

samenhang tussen de lidstaten die de euro 

als munt hebben, zal bijdragen tot de 

stabiliteit van de monetaire unie en tot de 

harmonische ontwikkeling van de Unie in 

haar geheel. 

 De versterking van de 

economische, sociale en territoriale 

samenhang tussen de lidstaten zal 

bijdragen tot de stabiliteit van de monetaire 

unie en tot de harmonische ontwikkeling 

van de Unie in haar geheel, met het oog op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang. 

 

Amendement  3 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De lidstaten moeten hun 

economisch beleid op zodanige wijze 

voeren en coördineren dat zij de 

doelstelling van versterking van de 

economische, sociale en territoriale 

samenhang kunnen bereiken. 

(3) De lidstaten moeten hun 

economisch, werkgelegenheids- en sociaal 

beleid op zodanige wijze voeren dat zij de 

doelstellingen van stabiliteit, stimulering 

van groei en werkgelegenheid, versterking 

van de economische, sociale en territoriale 

samenhang en sociale inclusie kunnen 

bereiken, en dat wordt bijgedragen aan de 

verwezenlijking van de rechten en 

beginselen als bedoeld in de Europese 

pijler van sociale rechten. De lidstaten 

dienen er verder naar te streven 

ongelijkheden uit te bannen en de 

gelijkheid tussen de burgers te 

bevorderen. 

 

Amendement  4 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De ongekende financiële crisis en 

economische neergang die de wereld en de 

eurozone hebben getroffen, hebben 

duidelijk gemaakt dat de instrumenten 

waarover de eurozone beschikt, zoals het 

gemeenschappelijk monetair beleid, 

automatische begrotingsstabilisatoren en 

discretionaire begrotingsmaatregelen op 

nationaal niveau, ontoereikend zijn om 

grote asymmetrische schokken op te 

vangen. 

(4) De ongekende wereldwijde 

financiële crisis en economische neergang 

hebben de ontoereikendheid duidelijk 

gemaakt van de instrumenten waarover de 

eurozone beschikt, zoals het 

gemeenschappelijk monetair beleid en de 

automatische begrotingsstabilisatoren, de 

implementatie van structurele 

hervormingen en discretionaire 

begrotingsmaatregelen op nationaal niveau. 

Er moeten stabilisatoren, zoals de EISF, 

worden ontwikkeld om grote 

asymmetrische schollen op te vangen, die 

tot sociale onevenwichtigheden en 

ongelijkheid kunnen leiden, en in een 

groot aantal lidstaten de meest kwetsbare 

groepen treffen. Er moeten derhalve 

instrumenten worden ontwikkeld die de 

politieke en begrotingssolidariteit op het 

niveau van de EU vergroten. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De Europese Unie kampt nog 

steeds met een grote investeringskloof, die 

de groei op langere termijn in de EU in 

aanzienlijke mate ondermijnt. In een 

aantal lidstaten konden het tekort op de 

lopende rekening en de arbeidskosten per 

eenheid worden verminderd, maar de 

netto buitenlandse schuld, uitgedrukt als 

percentage van het bbp, is in de meeste 

lidstaten niet afgenomen en in sommige 

zelfs gestegen, met aanzienlijke negatieve 

gevolgen voor de werkgelegenheid en de 

economische en sociale cohesie. 
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Amendement  6 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Om macro-economische 

aanpassingen te vergemakkelijken en grote 

asymmetrische schokken op te vangen in 

het huidige institutionele bestel, moeten de 

landen die de euro als munt hebben en de 

onder een derogatie vallende lidstaten die 

aan het wisselkoersmechanisme (ERM II) 

deelnemen, zwaarder steunen op de 

overblijvende instrumenten van het 

begrotingsbeleid, zoals automatische 

begrotingsstabilisatoren en andere 

discretionaire begrotingsmaatregelen, 

waardoor de aanpassing in het algemeen 

moeilijker wordt. De opeenvolgende 

gebeurtenissen van de crisis in de eurozone 

wijzen er ook op dat deze sterk afhankelijk 

is van het gemeenschappelijk monetair 

beleid, dat moet zorgen voor macro-

economische stabilisatie in geval van 

ernstige macro-economische 

omstandigheden. 

(5) Om macro-economische 

aanpassingen te vergemakkelijken en grote 

asymmetrische schokken op te vangen in 

het huidige institutionele bestel, moeten de 

landen die de euro als munt hebben en de 

onder een derogatie vallende lidstaten die 

aan het wisselkoersmechanisme (ERM II) 

deelnemen, zwaarder steunen op de 

overblijvende instrumenten van het 

begrotingsbeleid, zoals automatische 

begrotingsstabilisatoren en andere 

discretionaire begrotingsmaatregelen op 

uitsluitend het nationale niveau, waardoor 

de aanpassing in het algemeen, en in het 

bijzonder voor de zwaksten in de 

samenleving, moeilijker wordt. De 

opeenvolgende gebeurtenissen van de 

crisis in de eurozone wijzen er ook op dat 

deze sterk afhankelijk is van het 

gemeenschappelijk monetair beleid, dat 

moet zorgen voor macro-economische 

stabilisatie in geval van ernstige macro-

economische omstandigheden. Correct 

geïmplementeerde beleids- en 

economische instrumenten op het niveau 

van de Unie kunnen bijdragen aan het 

vinden van een oplossing voor dit 

probleem. 

 

Amendement  7 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Er zijn dus bijkomende 

instrumenten nodig om te voorkomen dat 

grote asymmetrische schokken in de 

toekomst tot diepere en bredere 

stresssituaties leiden en de samenhang 

(7) Er zijn dus bijkomende 

instrumenten nodig om de mogelijkheid te 

voorkomen dat grote asymmetrische 

schokken in de toekomst tot diepere en 

bredere stresssituaties leiden, de 
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verzwakken. economische, territoriale en sociale 
samenhang verzwakken en ongelijkheid en 

armoede vergroten. Deze instrumenten 

moeten bijdragen tot het scheppen van 

werkgelegenheid. De bestaande 

architectuur van de EMU voorziet 

onvoldoende in de mogelijkheid om grote 

asymmetrische schokken op te vangen 

door middel van mechanismen die op 

doeltreffende wijze waarborgen dat de 

overheidsinvesteringen in de lidstaten, 

waaronder die ter schraging van de 

nationale werkloosheidsregelingen, die 

onmisbaar zijn voor zowel de 

productiviteit, als het welzijn van de 

burgers en cohesie, op peil blijven.  

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Met name om de lidstaten die de 

euro als munt hebben, te helpen beter in te 

spelen op snel veranderende economische 

omstandigheden en hun economie te 

stabiliseren door de overheidsinvesteringen 

in stand te houden in geval van grote 

economische schokken, moet een Europese 

stabilisatiefunctie voor investeringen 

(hierna “EISF” genoemd) worden 

ingesteld. 

(8) Met name om de lidstaten die de 

euro als munt hebben, te helpen beter in te 

spelen op snel veranderende economische 

omstandigheden en hun economie te 

stabiliseren door de overheidsinvesteringen 

in stand te houden in geval van grote 

economische schokken, moet een Europese 

stabilisatiefunctie voor investeringen 

(hierna “EISF” genoemd) worden 

ingesteld. De EISF moet afgestemd zijn op 

de orde van grootte van de asymmetrische 

schokken en op de noodzaak van het 

voorkomen van besmettingsrisico's voor 

de eurozone. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De EISF moet een instrument van (10) De EISF moet een instrument van 
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de Unie vormen dat het nationale 

begrotingsbeleid aanvult. Vermeld dient te 

worden dat de lidstaten een gezond 

begrotingsbeleid moeten nastreven en in 

tijden van economische voorspoed 

begrotingsbuffers moeten opbouwen. 

de Unie vormen dat het nationale 

begrotingsbeleid aanvult. Vermeld dient te 

worden dat de lidstaten een omvattend en 

gezond begrotings-, sociaal en 

werkgelegenheidsbeleid moeten nastreven 

en in tijden van economische voorspoed 

begrotingsbuffers moeten opbouwen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Op het niveau van de Unie vormt 

het Europees semester voor coördinatie van 

het economisch beleid het kader om de 

nationale prioriteiten voor hervormingen 

vast te stellen en toezicht te houden op de 

tenuitvoerlegging daarvan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van deze 

hervormingsprioriteiten. Deze strategieën 

moeten naast de jaarlijkse nationale 

hervormingsprogramma’s worden 

voorgelegd als een middel om de voor 

nationale en/of Uniefinanciering in 

aanmerking komende prioritaire 

investeringsprojecten te bepalen en te 

coördineren. Zij moeten ook dienen om de 

Uniefinanciering op coherente wijze te 

gebruiken en om de toegevoegde waarde te 

maximaliseren van de financiële steun voor 

met name de programma's die door de Unie 

worden ondersteund in het kader van het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

Europees Sociaal Fonds, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, het EFSI en 

InvestEU indien van toepassing. 

(11) Op het niveau van de Unie vormt 

het Europees semester voor coördinatie van 

het economisch, werkgelegenheids- en 

sociaal beleid het kader om de nationale 

prioriteiten voor hervormingen vast te 

stellen en toezicht te houden op de 

tenuitvoerlegging daarvan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van deze 

hervormingsprioriteiten. Deze strategieën 

moeten naast de jaarlijkse nationale 

hervormingsprogramma’s worden 

voorgelegd als een middel om de voor 

nationale en/of Uniefinanciering in 

aanmerking komende prioritaire 

investeringsprojecten te bepalen en te 

coördineren. Zij moeten ook dienen om de 

Uniefinanciering op coherente wijze te 

gebruiken en om de toegevoegde waarde te 

maximaliseren van de financiële steun voor 

met name de programma's die door de Unie 

worden ondersteund in het kader van het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, het EFSI en 

InvestEU indien van toepassing. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Het Europees 

Stabiliteitsmechanisme (ESM) of de 

rechtsopvolger daarvan kan verdere steun 

blijven bieden naast de steun uit hoofde 

van de EISF. 

(12) Het Europees 

Stabiliteitsmechanisme (ESM) of de 

rechtsopvolger daarvan kan verdere steun 

blijven bieden naast de steun uit hoofde 

van de EISF. Het EISF-instrument moet 

worden beschouwd als stap in de 

ontwikkeling mettertijd van mechanismen 

voor macro-economische stabilisatie, die 

een essentiële drijfveer vormt voor het 

aanpakken van jeugd- en langdurige 

werkloosheid en andere maatschappelijke 

problemen. 

 

Amendement  12 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De activering van de EISF-steun 

moet dus afhankelijk worden gesteld van 

een dubbele activeringsdrempel op basis 

van het nationale werkloosheidscijfer in 

vergelijking met het gemiddelde van het 

verleden en op basis van een verandering 

in de werkloosheid ten opzichte van een 

bepaalde drempel. 

(14) De activering van de EISF-steun 

moet dus afhankelijk worden gesteld van 

een dubbele activeringsdrempel op basis 

van het nationale werkloosheidscijfer in 

vergelijking met het gemiddelde van het 

verleden en op basis van een verandering 

in de werkloosheid ten opzichte van een 

bepaalde drempel. Aanvullende 

indicatoren, naast het werkloosheidscijfer, 

geven een completer beeld van de 

invloeden op de arbeidsmarkt. Indicatoren 

voor gedeeltelijk werkloze deeltijdwerkers 

en het percentage van de bevolking dat 

met armoede of sociale uitsluiting wordt 

bedreigd, kunnen ook een nauwkeuriger 

beeld geven van de reële impact van 

werkloosheid op de macro-economische 

stabiliteit van de lidstaat in kwestie. 

 

Amendement  13 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) In 2017 waren er 8,973 

miljoen deeltijdwerkers met te weinig 

werk in de EU-28. Bovendien waren er 

8,127 miljoen personen beschikbaar om te 

werken maar niet op zoek naar werk, en 

nog eens 2,289 miljoen personen waren 

op zoek naar werk zonder dat ze op korte 

termijn konden beginnen. Deze twee 

laatste groepen worden normaal 

gesproken gezamenlijk de potentiële 

aanvullende beroepsbevolking genoemd. 

Dit betekent dat er in 2017 in de EU-28 in 

totaal 19,389 miljoen personen in een 

situatie vergelijkbaar met werkloosheid 

verkeerden, zonder alle ILO-criteria 

daarvoor te vervullen. Dit is bijna 

hetzelfde aantal personen dat volgens de 

ILO-criteria werkloos was (18,776 

miljoen). 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Een lidstaat die om EISF-steun 

verzoekt, moet voldoen aan strikte 

toekenningscriteria die gebaseerd zijn op 

de naleving over een periode van twee haar 

vóór het verzoek om EISF-steun van de 

besluiten en aanbevelingen waarin het 

Uniekader voor begrotings- en economisch 

toezicht voorziet, om te voorkomen dat 

deze lidstaat niet langer aangespoord wordt 

tot het voeren van een prudent 

begrotingsbeleid. 

(15) Een lidstaat die om EISF-steun 

verzoekt, moet voldoen aan strikte 

toekenningscriteria die gebaseerd zijn op 

de naleving over een periode van twee haar 

vóór het verzoek om EISF-steun van de 

besluiten en aanbevelingen waarin het 

Uniekader voor begrotings- en economisch 

toezicht voorziet, om te voorkomen dat 

deze lidstaat niet langer aangespoord wordt 

tot het voeren van een sociaal verantwoord 

en prudent begrotingsbeleid, onder 

volledige eerbiediging van de rechten 

gegarandeerd door het Handvest van de 

grondrechten. 
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Amendement  15 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De lidstaten moeten de in het kader 

van de EISF ontvangen steun aanwenden 

in daarvoor in aanmerking komende 

publieke investeringen en ook het niveau 

van overheidsinvesteringen in het 

algemeen in stand houden in vergelijking 

met gemiddelde niveau daarvan over de 

laatste vijf jaar, zodat de door deze 

verordening beoogde doelstelling wordt 

verwezenlijkt. In dit verband wordt 

verwacht dat de lidstaten voorrang moeten 

geven aan het handhaven van in 

aanmerking komende investeringen in 

programma's die steun van de Unie 

ontvangen in het kader van het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds, 

het Europees Fonds voor maritieme zaken 

en visserij en het Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling. 

(21) De lidstaten moeten de in het kader 

van de EISF ontvangen steun aanwenden 

in daarvoor in aanmerking komende 

publieke investeringen en ook het niveau 

van overheidsinvesteringen in het 

algemeen ten minste in stand houden in 

vergelijking met gemiddelde niveau 

daarvan over de laatste vijf jaar vóór het 

steunverzoek, zodat de door deze 

verordening beoogde doelstelling wordt 

verwezenlijkt. In dit verband wordt 

verwacht dat de lidstaten onder andere 

voorrang moeten geven aan het handhaven 

van in aanmerking komende investeringen 

in programma's die steun van de Unie 

ontvangen in het kader van het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds 

Plus, met name voor acties gericht op 

sociale integratie, het Europees Fonds 

voor maritieme zaken en visserij en het 

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Het maximumniveau van in 

aanmerking komende 

overheidsinvesteringen die door de EISF 

kunnen worden gesteund voor een lidstaat, 

moet automatisch worden vastgesteld op 

basis van een formule die de ratio van in 

aanmerking komende 

overheidsinvesteringen ten opzichte van 

het bbp in de Unie weergeeft gedurende 

een periode van vijf jaar vóór het verzoek 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)       
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om steun van de betrokken lidstaat, alsook 

ten opzichte van het bbp van de betrokken 

lidstaat in dezelfde periode. Het 

maximumniveau van de in aanmerking 

komende overheidsinvesteringen moet 

door middel van een schaalfactor (α) ook 

op schaal worden gebracht in de richting 

van het vaste plafond in de EU-begroting. 

Deze factor wordt zodanig vastgesteld dat 

terugblikkend op de recente crisis alle 

EISF-steun aan de betrokken lidstaten had 

kunnen worden verstrekt indien het 

mechanisme had bestaan. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Om de effecten van de 

overheidsinvesteringen en de potentiële 

EISF-steun te versterken, moet de kwaliteit 

van de systemen en praktijken voor 

overheidsinvesteringen van de lidstaten 

worden verzekerd en indien mogelijk 

verbeterd. Daartoe dient de Commissie op 

regelmatige tijdstippen een evaluatie te 

verrichten door middel van een verslag dat 

indien nodig aanbevelingen moet bevatten 

om de kwaliteit van de systemen en 

praktijken voor overheidsinvesteringen in 

de lidstaten te verbeteren. Een lidstaat kan 

verzoeken om technische bijstand van de 

Commissie. Deze kan technische missies 

verrichten. 

(30) Om de effecten van de 

overheidsinvesteringen en de potentiële 

EISF-steun te versterken, moet een hoge 

kwaliteit van de overheidsinvesteringen en 

de beheerssystemen en -praktijken van de 

lidstaten worden bereikt en gehandhaafd 

en indien mogelijk verbeterd. Daartoe dient 

de Commissie op regelmatige tijdstippen 

een evaluatie te verrichten door middel van 

een verslag dat indien nodig aanbevelingen 

moet bevatten om de kwaliteit van de 

systemen en praktijken voor het beheer 

van overheidsinvesteringen in de lidstaten 

te verbeteren. Een lidstaat kan verzoeken 

om technische bijstand van de Commissie 

ter verbetering van zijn systeem voor het 

beheer van overheidsinvesteringen. Deze 

kan technische missies verrichten. De 

uitwisseling van goede praktijken tussen 

de lidstaten dient te worden 

aangemoedigd. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Overeenkomstig de punten 22 en 23 

van het interinstitutioneel akkoord over 

beter wetgeven van 13 april 2016 is het 

noodzakelijk deze verordening te evalueren 

om met name na te gaan of deze 

doeltreffend is en bijdraagt tot de 

uitvoering van het economisch beleid in de 

lidstaten en de strategie voor banen en 

groei van de Unie, alsmede om te bepalen 

welke verdere mogelijke ontwikkelingen 

nodig zijn om een 

verzekeringsmechanisme in te voeren 

waarmee macro-economische stabilisatie 

kan worden nagestreefd. Dit zal geschieden 

op basis van informatie die verzameld 

wordt door middel van specifieke 

monitoringsvoorschriften terwijl 

overregulering en administratieve lasten 

worden vermeden, met name voor de 

lidstaten. Deze voorschriften kunnen indien 

noodzakelijk meetbare indicatoren 

inhouden als basis om de effecten van de 

verordening op het terrein te evalueren. 

(32) Overeenkomstig de punten 22 en 23 

van het interinstitutioneel akkoord over 

beter wetgeven van 13 april 2016 is het 

noodzakelijk deze verordening te evalueren 

om met name na te gaan of deze 

doeltreffend is en bijdraagt tot de 

uitvoering van het economisch beleid in de 

lidstaten, de strategie voor banen en groei 

van de Unie en de Europese pijler van 

sociale rechten, alsmede om te bepalen 

welke verdere mogelijke ontwikkelingen 

nodig zijn om een 

verzekeringsmechanisme in te voeren 

waarmee macro-economische stabilisatie 

kan worden nagestreefd. Dit zal geschieden 

op basis van informatie die verzameld 

wordt door middel van specifieke 

monitoringsvoorschriften terwijl 

overregulering en administratieve lasten 

worden vermeden, met name voor de 

lidstaten. Deze voorschriften kunnen indien 

noodzakelijk meetbare indicatoren 

inhouden als basis om de effecten van de 

verordening op het terrein te evalueren. 

 

Amendement  19 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) De EISF dient beschouwd te 

worden als een eerste stap in de 

ontwikkeling mettertijd van een 

volwaardig verzekeringsmechanisme voor 

macro-economische stabilisatie. Op dit 

moment zou de EISF gebaseerd worden op 

het verstrekken van leningen en 

rentesubsidies. Daarnaast is het niet 

uitgesloten dat het ESM of zijn 

rechtsopvolger in de toekomst betrokken 

zou worden bij het verlenen van financiële 

bijstand aan lidstaten die de euro als munt 

hebben wanneer zij af te rekenen zouden 

(33) De EISF dient beschouwd te 

worden als potentiële stap in de richting 

van de ontwikkeling mettertijd van een 

volwaardig verzekeringsmechanisme voor 

macro-economische stabilisatie. Op dit 

moment zou de EISF gebaseerd worden op 

het verstrekken van leningen en 

rentesubsidies. Daarnaast is het niet 

uitgesloten dat het ESM of zijn 

rechtsopvolger in de toekomst betrokken 

zou worden bij het verlenen van financiële 

bijstand aan lidstaten die de euro als munt 

hebben wanneer zij af te rekenen zouden 
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krijgen met ongunstige economische 

omstandigheden voor de ondersteuning van 

overheidsinvesteringen. Voorts kan in de 

toekomst een vrijwillig 

verzekeringsmechanisme met een 

kredietopnemingscapaciteit op basis van 

vrijwillige bijdragen van de lidstaten 

worden opgezet dat een krachtig 

instrument zou bieden voor macro-

economische stabilisatie tegen 

asymmetrische schokken. 

krijgen met ongunstige economische 

omstandigheden voor de ondersteuning van 

overheidsinvesteringen. Voorts dient in de 

toekomst een verzekeringsmechanisme met 

een kredietopnemingscapaciteit op basis 

van bijdragen van de lidstaten te worden 

opgezet dat een krachtig instrument zou 

bieden voor macro-economische 

stabilisatie tegen asymmetrische schokken. 

In de toekomst zou kunnen worden 

overwogen om de Commissie een 

evaluatie te laten maken van de 

mogelijkheid om een macro-economische 

stabilisatiefunctie in het leven te roepen 

om het hoofd te kunnen bieden aan 

asymmetrische schokken. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EISF voorziet in financiële 

steun in de vorm van leningen en 

rentesubsidies voor overheidsinvesteringen 

aan een lidstaat die een grote 

asymmetrische schok ondergaat. 

2. De EISF voorziet in financiële 

steun in de vorm van leningen en 

rentesubsidies voor overheidsinvesteringen 

aan een lidstaat die een grote 

asymmetrische schok of een hevige 

recessie ondergaat. 

 

Amendement  21 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat wordt geacht een grote 

asymmetrische schok te ondergaan indien 

gelijktijdig aan de volgende 

activeringscriteria is voldaan: 

1. Een lidstaat wordt geacht een grote 

asymmetrische schok te ondergaan indien 

aan ten minste twee van de volgende 

activeringscriteria is voldaan: 

Amendement  22 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het percentage mensen dat het 

risico loopt op armoede en sociale 

uitsluiting in de lidstaat overschrijdt het 

gemiddelde in de lidstaat in kwestie 

gedurende een periode van twaalf 

kwartalen voorafgaand aan het kwartaal 

waarin het verzoek plaatsvindt; 

 

Amendement  23 

 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) het percentage mensen dat 

gedeeltelijk werkloos is, is toegenomen 

met meer dan één procentpunt in 

vergelijking met het dienovereenkomstige 

percentage dat in het voorgaande jaar is 

vastgesteld. 

 

Amendement  24 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Tenminste één van de twee 

activeringscriteria dat door de 

verzoekende lidstaat wordt gebruikt, moet 

het criterium zijn als bedoeld in hetzij 

punt a), hetzij punt b) van de eerste 

alinea. 

 

 

Amendement  25 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter -a (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) hij handhaaft op zijn minst 

hetzelfde niveau van prioritaire sociale 

overheidsinvesteringen in vergelijking met 

het gemiddelde niveau van zijn sociale 

overheidsinvesteringen in de vijf 

voorgaande jaren; 

 

 

Amendement  26 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) hij handhaaft hetzelfde niveau van 

overheidsinvesteringen in vergelijking met 

het gemiddelde niveau van zijn 

overheidsinvesteringen in de vijf 

voorgaande jaren. 

(b) hij handhaaft ten minste hetzelfde 

niveau van overheidsinvesteringen in 

vergelijking met het gemiddelde niveau 

van zijn overheidsinvesteringen in de vijf 

jaren voorgaande jaren voorafgaand aan 

het steunverzoek. 

 

Amendement  27 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan bij het vaststellen van 

het besluit overeenkomstig artikel 6, lid 2, 

echter concluderen dat dit niveau van 

overheidsinvesteringen niet houdbaar is, en 

bepaalt in dat geval het te handhaven 

niveau van overheidsinvesteringen. 

De Commissie kan vóór het vaststellen van 

het besluit overeenkomstig artikel 6, lid 2, 

en na het Europees Parlement te hebben 

geraadpleegd, echter concluderen dat en, 

waar mogelijk, de redenen aangeven 

waarom, dit niveau van 

overheidsinvesteringen niet houdbaar is, en 

bepaalt in dat geval het te handhaven 

niveau van overheidsinvesteringen. Het 

Europees Parlement mag de lidstaat in 

kwestie uitnodigen voor een 

gedachtewisseling voor de bevoegde 
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commissie van het Europees Parlement. 

 

Amendement  28 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het jaar volgend op de uitbetaling van 

de EISF-lening onderzoekt de Commissie 

of de betrokken lidstaat de in lid 1 

bedoelde criteria heeft nageleefd. De 

Commissie onderzoekt met name ook in 

welke mate de betrokken lidstaat de in 

aanmerking komende 

overheidsinvesteringen heeft gehandhaafd 

in programma’s die steun van de Unie 

ontvangen in het kader van het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds, 

het Europees Fonds voor maritieme zaken 

en visserij en het Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling. 

Eén jaar na de uitbetaling van de EISF-

lening onderzoekt de Commissie of de 

betrokken lidstaat de in lid 1 bedoelde 

criteria heeft nageleefd. De Commissie 

onderzoekt met name ook in welke mate de 

betrokken lidstaat de in aanmerking 

komende overheidsinvesteringen heeft 

gehandhaafd in programma's die steun van 

de Unie ontvangen in het kader van het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

Europees Sociaal Fonds Plus, met name 

het deel dat betrekking heeft op 

maatregelen voor sociale integratie, het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling. 

 

Amendement  29 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de Commissie, na de betrokken 

lidstaat te hebben gehoord, concludeert dat 

de in lid 1 bedoelde voorwaarden niet zijn 

nageleefd, besluit zij: 

Indien de Commissie, na de betrokken 

lidstaat te hebben gehoord, concludeert dat 

ten minste één van de in lid 1 bedoelde 

voorwaarden niet zijn nageleefd, 

onderzoekt zij de onderliggende redenen 

en besluit zij: 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie neemt onverwijld haar 

besluit en maakt het openbaar. 

De Commissie neemt onverwijld haar 

besluit en maakt het uiterlijk binnen zestig 

dagen openbaar. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een lidstaat aan de in artikel 3 

bedoelde toekenningscriteria voldoet en de 

in artikel 4 bedoelde grote asymmetrische 

schok ondergaat, kan hij de Commissie 

eenmaal per jaar verzoeken om EISF-

steun. De lidstaat vermeldt zijn 

steunbehoeften. 

Wanneer een lidstaat aan de in artikel 3 

bedoelde toekenningscriteria voldoet en 

een grote asymmetrische schok ondergaat 

als gedefinieerd aan de hand van de 

activeringscriteria van artikel 4, kan hij bij 

de Commissie eenmaal per jaar een 

verzoek indienen om EISF-steun. De 

lidstaat vermeldt zijn steunbehoeften. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie beoordeelt en beantwoordt 

de verzoeken in de volgorde waarin zij 

deze ontvangt. Zij handelt zonder onnodige 

vertraging. 

De Commissie beoordeelt en beantwoordt 

de verzoeken in de volgorde waarin zij 

deze ontvangt. Zij handelt zonder onnodige 

vertraging en uiterlijk binnen zestig 

dagen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie, met inbegrip van 

het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding, heeft in het bijzonder het 

2. De Commissie, met inbegrip van 

het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding, en het Europees 
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recht eigen ambtenaren of naar behoren 

gemachtigde vertegenwoordigers te sturen 

om in de betrokken lidstaat alle technische 

of financiële controles of audits uit te 

voeren die zij in verband met de EISF-

steun noodzakelijk acht. 

Parlement hebben in het bijzonder het 

recht eigen ambtenaren of naar behoren 

gemachtigde vertegenwoordigers, 

bijvoorbeeld onafhankelijke deskundigen, 
te sturen om in de betrokken lidstaat alle 

technische of financiële controles of audits 

uit te voeren die zij in verband met de 

EISF-steun noodzakelijk achten. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie beoordeelt of het 

mogelijk is om het fonds voor 

stabilisatiesteun te transformeren in 

mechanismen die in het geval van een 

asymmetrische schok als belangrijke 

instrumenten kunnen fungeren die 

daadwerkelijk effect sorteren in termen 

van macro-economische stabilisatie. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De methodologie voor de 

beoordeling van systemen en praktijken 

voor beheer van overheidsinvesteringen 

wordt uiteengezet in de bijlage. De 

Commissie beoordeelt op regelmatige basis 

de geschiktheid van de gebruikte 

methodologie en criteria en zorgt indien 

nodig voor aanpassingen of wijzigingen. 

De Commissie maakt veranderingen in de 

onderliggende methodologie en criteria 

openbaar. 

3. De methodologie voor de 

beoordeling van systemen en praktijken 

voor beheer van overheidsinvesteringen 

wordt uiteengezet in bijlage I. De 

Commissie beoordeelt op regelmatige basis 

de geschiktheid van de gebruikte 

methodologie en criteria en zorgt indien 

nodig voor aanpassingen of wijzigingen. 

De Commissie maakt veranderingen in de 

onderliggende methodologie en criteria 

openbaar. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 10, artikel 19, lid 3, en 

artikel 20, lid 5, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 

met ingang van [DATUM/ 

inwerkingtreding van deze verordening]. 

2. De in artikel 9, lid 2, artikel 10, 

artikel 19, lid 3, artikel 20, lid 4, en artikel 

22, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 

wordt aan de Commissie toegekend voor 

onbepaalde tijd met ingang van [DATUM/ 

inwerkingtreding van deze verordening]. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 10, artikel 19, lid 3, en 

artikel 20, lid 5, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 9, lid 2, artikel 10, 

artikel 19, lid 3, artikel 20, lid 4, en 

artikel 22, lid 2, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 10, 

artikel 19, lid 3, en artikel 20, lid 5, 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement 

6. Een overeenkomstig artikel 9, lid 2, 

artikel 10, artikel 19, lid 3, artikel 20, lid 4, 

en artikel 22, lid 2, gedelegeerde handeling 

treedt alleen in werking indien het 
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noch de Raad daartegen binnen een periode 

van drie maanden na de kennisgeving van 

die handeling aan het Europees Parlement 

en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 

indien het Europees Parlement en de Raad, 

vóór het verstrijken van die periode, de 

Commissie hebben meegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie 

maanden verlengd. 

Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een periode van drie 

maanden na de kennisgeving van die 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

het Europees Parlement en de Raad, vóór 

het verstrijken van die periode, de 

Commissie hebben meegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie 

maanden verlengd. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De indicatoren voor de 

verslaglegging over de vooruitgang met het 

oog op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de verordening als 

bedoeld in overweging 36 en artikel 1 zijn 

neergelegd in bijlage 2. 

1. De indicatoren voor de 

verslaglegging over de vooruitgang met het 

oog op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de verordening als 

bedoeld in overweging 36 en artikel 1 zijn 

neergelegd in bijlage II. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zodra er voldoende informatie beschikbaar 

is over de tenuitvoerlegging van de EISF, 

vindt een tussentijdse evaluatie van de 

EISF plaats. Vier jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

verricht de Commissie een definitieve 

evaluatie van de EISF. 

Zodra er voldoende informatie beschikbaar 

is en uiterlijk twee jaar na de 

inwerkingtreding van de EISF, vindt een 

tussentijdse evaluatie van de EISF plaats 

met betrekking tot de tenuitvoerlegging 

ervan. Vier jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening verricht de 

Commissie een definitieve evaluatie van de 

EISF. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de doeltreffendheid van deze 

verordening; 

(a) de doeltreffendheid van deze 

verordening, en met name van de 

activeringscriteria van artikel 4, en, 

indien nodig, de vraag of verdere criteria 

vereist zijn; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) () de bijdrage van de EISF tot de 

economische beleidsvoering van de 

lidstaten met het oog op een versterking 

van de samenhang in de Unie; 

(b) de bijdrage van de EISF tot de 

economische en sociale beleidsvoering van 

de lidstaten met het oog op een versterking 

van de economische, sociale en 

territoriale samenhang in de Unie; 

 

Amendement  43 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de bijdrage van deze verordening 

tot de verwezenlijking van de strategie van 

de Unie voor groei en werkgelegenheid; 

(c) de bijdrage van deze verordening 

tot de verwezenlijking van de Europa 

2020-strategie van de Unie en van de 

Europese pijler van sociale rechten; 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de vraag of het passend is een (d) de vraag of het passend is een 
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vrijwillig verzekeringsmechanisme te 

ontwikkelen dat bedoeld is voor macro-

economische stabilisatie. 

verzekeringsmechanisme te ontwikkelen 

dat bedoeld is voor macro-economische 

stabilisatie. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomstig artikel 22 van de 

verordening en de punten 22 en 23 van het 

interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016 is het 

noodzakelijk deze verordening te evalueren 

om daadwerkelijk te beoordelen of met de 

verordening vooruitgang wordt geboekt 

met het oog op de verwezenlijking van de 

in overweging 35 en in artikel 1 

omschreven doelstellingen. 

Overeenkomstig artikel 22 van de 

verordening en de punten 22 en 23 van het 

interinstitutioneel akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016 is het 

noodzakelijk deze verordening te evalueren 

om daadwerkelijk te beoordelen of met de 

verordening vooruitgang wordt geboekt 

met het oog op de verwezenlijking van de 

in overweging 36 en in artikel 1 

omschreven doelstellingen. 

 

Amendement  46 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) werkgelegenheidscijfer, 

werkloosheidscijfer, participatiegraad, 

indicatoren van deeltijdwerk, aantal 

gewerkte uren; 

c) werkgelegenheidscijfer en aantal 

werknemers, werkloosheidscijfer, cijfers 

betreffende gedeeltelijke werkloosheid, 

cijfers betreffende potentiële bijkomende 

arbeidskrachten, 

jeugdwerkloosheidscijfer, NEET-cijfers, 

percentage langdurig werklozen, 
participatiegraad, indicatoren van 

deeltijdwerk, aantal gewerkte uren; 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) gelijkheid van mannen en 

vrouwen op de arbeidsmarkt; 

 

Amendement  48 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) ongelijkheid, armoede onder 

werkenden en materiële deprivatie; 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – alinea 1 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) bruto-investeringen in vaste activa 

gefinancierd door programma's die door de 

Unie worden gesteund uit hoofde van het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

Europees Sociaal Fonds, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling; 

e) bruto-investeringen in vaste activa 

gefinancierd door programma's die door de 

Unie worden gesteund uit hoofde van het 

Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling; 

 

 

 



 

PE627.842v02-00 26/27 AD\1168912NL.docx 

NL 

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen 

Document- en procedurenummers COM(2018)0387 – C8-0241/2018 – 2018/0212(COD) 

Bevoegde commissies 

       Datum bekendmaking 

BUDG 

11.6.2018 

ECON 

11.6.2018 
  

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

EMPL 

11.6.2018 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Enrique Calvet Chambon 

29.8.2018 

Artikel 55 – Gezamenlijke 

commissieprocedure 

       Datum bekendmaking 

        

        

5.7.2018 

Behandeling in de commissie 9.10.2018    

Datum goedkeuring 27.11.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

26 

3 

11 

Bij de eindstemming aanwezige leden Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, 

Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, 

Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean 

Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, 

Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth 

Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert 

Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, 

Marita Ulvskog, Renate Weber 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, 

Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, 

Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato 

 



 

AD\1168912NL.docx 27/27 PE627.842v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

26 + 

ALDE Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber 

GUE/NGL Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric 

PPE Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

S&D Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes 

Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita 

Ulvskog, Flavio Zanonato 

VERTS/ALE Jean Lambert, Tamás Meszerics 

 

3 - 

ECR Amjad Bashir 

ENF Dominique Martin 

NI Lampros Fountoulis 

 

11 0 

ECR Czesław Hoc 

PPE Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, 

Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Sofia Ribeiro, Michaela Šojdrová, Romana 

Tomc 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


