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Ændringsforslag 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 18
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster
Kommissionens forslag

Or. pt

Begrundelse

Stabilitets- og vækstpagtens konsekvenser er tydelige. Det er nødvendigt at:
- ophæve stabilitets- og vækstpagten og erstatte den med en rigtig beskæftigelsesmæssig og 
social udviklingspagt
- øge den økonomiske og sociale samhørighed med flere strukturfonde og samhørighedsfonde
- skabe en solidaritetsfond med bidrag fra de lande i euroområdet, der har budgetoverskud, 
for at støtte lande, der har problemer med produktion, grundlæggende offentlige 
tjenesteydelser, skabelse af beskæftigelse med rettigheder og udryddelse af fattigdom
- prioritere de sociale indikatorer, beskæftigelse og anstændige lønninger, social velfærd og 
lige muligheder for alle.
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Ændringsforslag 19
Jürgen Klute

Forslag til forordning
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 20
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt, at der indføres 
yderligere sanktioner til at håndhæve 
budgetovervågningen mere effektivt i 
euroområdet. Disse sanktioner bør styrke 
troværdigheden i Unionens rammer for 
den finanspolitiske overvågning.

Det er nødvendigt, at der indføres 
yderligere assistance for at håndhæve 
budgetovervågningen mere effektivt i 
euroområdet. Eventuelle sanktioner må 
ikke skade Unionens politiske solidaritet 
og den social samhørighed i dens 
medlemsstater. Der bør være incitamenter 
til at styrke den monetære unions 
troværdighed og reducere de alt for høje 
omkostninger ved statsgæld.

Or. en

Ændringsforslag 21
Sven Giegold

Forslag til forordning
Betragtning 3a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Bestemmelserne i denne forordning 
er i fuld overensstemmelse med de 
horisontale klausuler i TEUF, det vil sige 
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artikel 7, 8, 9, 10 og 11, samt 
bestemmelserne i protokol 26 og artikel 
153, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 22
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 3a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Budgetovervågningspolitikken bør 
under alle omstændigheder bidrage til 
Unionens mål for vækst og beskæftigelse, 
og den bør, særlig i perioder med 
økonomiske eller sociale tilbageslag, 
kombineres med en effektiv indsats for at 
stimulere en bæredygtig vækst, beskytte 
den sociale samhørighed og skabe nye 
job, samtidig med at medlemsstaternes 
specifikke prioriteter og behov 
respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktionerne mod de medlemsstater, der 
har euroen som valuta, i den forebyggende 
del af stabilitets- og vækstpagten bør virke 
som incitamenter til at føre forsigtige 
finanspolitikker. En forsigtig finanspolitik 
bør sikre, at vækstraten for de offentlige 
udgifter normalt ikke overskrider en 
forsigtig mellemfristet BNP-vækstrate, 

Den hjælp og de incitamenter til de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, i
den forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten, bør sikre rimelige og
forsigtige finanspolitikker. En forsigtig 
finanspolitik bør sikre, at vækstraten for de 
offentlige udgifter normalt ikke overskrider 
en forsigtig mellemfristet BNP-vækstrate, 



PE458.548v01-00 6/19 AM\856331DA.doc

DA

medmindre overskridelsen modsvares af 
stigninger i de offentlige indtægter, eller 
diskretionære indtægtsbegrænsninger 
modsvares af udgiftsbegrænsninger.

medmindre overskridelsen modsvares af 
stigninger i de offentlige indtægter, eller 
diskretionære indtægtsbegrænsninger 
modsvares af udgiftsbegrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 24
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsigtige finanspolitikker bør medføre, at 
det mellemfristede budgetmål reelt nås og 
fastholdes. Hvis medlemsstaterne 
overholder det mellemfristede mål for 
budgetstillingerne, skulle de kunne 
opretholde en sikkerhedsmargen med 
hensyn til referenceværdien for det 
offentlige underskud på 3 % af BNP, som 
kan sikre, at der gøres hurtige fremskridt 
hen imod holdbare finanser, samtidig med 
at der er budgetmæssigt manøvrerum, 
navnlig under hensyntagen til behovene for 
offentlige investeringer.

Forsigtige finanspolitikker bør medføre, at 
det mellemfristede budgetmål reelt nås og 
fastholdes. Hvis medlemsstaterne 
overholder det mellemfristede mål for 
budgetstillingerne, skulle de kunne 
opretholde en sikkerhedsmargen med 
hensyn til referenceværdierne på 3 % af 
BNP for det offentlige underskud og på 60 
% af BNP for statsgælden, som kan sikre, 
at der gøres hurtige fremskridt hen imod 
holdbare finanser, samtidig med at der er 
budgetmæssigt manøvrerum, navnlig under 
hensyntagen til behovene for offentlige 
investeringer.

Or. de

Ændringsforslag 25
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten bør incitamentet til at føre 
forsigtige finanspolitikker bestå i en 
forpligtelse til at deponere et rentebærende 

I den forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten bør incitamentet til at føre 
forsigtige finanspolitikker bestå i en 
forpligtelse til at deponere et rentebærende 
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beløb, som midlertidigt pålægges en 
medlemsstat, som har euroen som valuta, 
og som gør utilstrækkelige fremskridt med 
sin budgetmæssige konsolidering. Det bør 
være tilfældet, når en medlemsstat efter en 
indledende advarsel fra Kommissionen 
fortsætter sin hidtidige politik, som, selv 
om den ikke udgør en overtrædelse af 
forbuddet mod et uforholdsmæssigt store 
underskud, er uforsigtig og potentielt kan 
skade Den Økonomiske og Monetære 
Unions rette funktion, og Rådet derfor 
retter en henstilling i henhold til traktatens 
artikel 121, stk. 4.

beløb, som midlertidigt pålægges en 
medlemsstat, som har euroen som valuta, 
og som gør utilstrækkelige fremskridt med 
sin budgetmæssige konsolidering. Det bør 
være tilfældet, når en medlemsstat efter en 
indledende advarsel fra Kommissionen 
fortsætter sin hidtidige politik, som, selv 
om den ikke udgør en overtrædelse af 
forbuddet mod et uforholdsmæssigt stort
underskud eller en uforholdsmæssigt stor 
statsgæld, er uforsigtig og potentielt kan 
skade Den Økonomiske og Monetære 
Unions rette funktion, og Rådet derfor 
retter en henstilling i henhold til traktatens 
artikel 121, stk. 4.

Or. de

Ændringsforslag 26
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den korrigerende del af stabilitets- og 
vækstpagten bør sanktionerne mod de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
antage form af en forpligtelse til at 
deponere et ikke-rentebærende beløb i 
tilknytning til en rådsafgørelse, som 
fastslår, at der foreligger et 
uforholdsmæssigt stort underskud, samt 
forpligtelsen til at betale en bod, hvis 
Rådets henstilling om at korrigere et 
uforholdsmæssigt stort underskud ikke 
efterkommes. Disse sanktioner bør 
pålægges, uanset om det tidligere er blevet 
pålagt den pågældende medlemsstat at 
deponere et rentebærende beløb eller ej.

I den korrigerende del af stabilitets- og 
vækstpagten bør sanktionerne mod de 
medlemsstater, der har euroen som valuta, 
antage form af en forpligtelse til at 
deponere et ikke-rentebærende beløb i 
tilknytning til en rådsafgørelse, som 
fastslår, at der foreligger et 
uforholdsmæssigt stort underskud eller en 
uforholdsmæssigt stor statsgæld, samt 
forpligtelsen til at betale en bod, hvis 
Rådets henstilling om at korrigere et 
uforholdsmæssigt stort underskud eller en 
uforholdsmæssigt stor statsgæld ikke 
efterkommes. Disse sanktioner bør 
pålægges, uanset om det tidligere er blevet 
pålagt den pågældende medlemsstat at 
deponere et rentebærende beløb eller ej.

Or. de
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Ændringsforslag 27
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet bør have mulighed for at mindske 
eller annullere de sanktioner, der er pålagt 
en medlemsstat, som har euroen som 
valuta, på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen, efter at den pågældende 
medlemsstat har fremsat en begrundet
anmodning derom. I den korrigerende del 
af stabilitets- og vækstpagten bør 
Kommissionen også kunne foreslå at 
mindske størrelsen af en sanktion eller 
annullere den på grund af exceptionelle 
økonomiske omstændigheder.

Rådet bør have mulighed for at mindske 
eller annullere de sanktioner, der er pålagt 
en medlemsstat, som har euroen som 
valuta, på grundlag af et forslag fra 
Parlamentet eller på grundlag af en 
anmodning derom fra den pågældende 
medlemsstat. I den korrigerende del af 
stabilitets- og vækstpagten bør 
Kommissionen også kunne foreslå at 
mindske størrelsen af en sanktion eller 
annullere den på grund af exceptionelle 
økonomiske og sociale omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 28
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ikke-rentebærende deponering bør 
frigives, når det uforholdsmæssigt store 
underskud er korrigeret, idet renterne på 
sådanne deponeringer og den bod, der er 
opkrævet, bør fordeles blandt de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og som ikke har et 
uforholdsmæssigt stort underskud og 
heller ikke er omfattet af nogen procedure 
i forbindelse med en uforholdsmæssigt 
stor ubalance.

Den ikke-rentebærende deponering bør 
frigives, når det uforholdsmæssigt store 
underskud eller den uforholdsmæssigt 
store statsgæld er korrigeret, idet renterne 
på sådanne deponeringer og den bod, der er 
opkrævet, tildeles den stående 
krisemekanisme (Den Europæiske 
Monetære Fond). Indtil en sådan fond er 
oprettet, krediteres bodsbeløbene Den 
Europæiske Facilitet til Finansiel 
Stabilisering.

Or. de
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Ændringsforslag 29
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ikke-rentebærende deponering bør 
frigives, når det uforholdsmæssigt store 
underskud er korrigeret, idet renterne på 
sådanne deponeringer og den bod, der er 
opkrævet, bør fordeles blandt de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og som ikke har et 
uforholdsmæssigt stort underskud og 
heller ikke er omfattet af nogen procedure 
i forbindelse med en uforholdsmæssigt 
stor ubalance.

Den ikke-rentebærende deponering bør
frigives, når det uforholdsmæssigt store 
underskud er korrigeret, idet renterne på 
sådanne deponeringer bør anvendes som 
støtte til at opnå Unionens langsigtede 
investerings- og beskæftigelsesmål, særlig 
i Unionens fattigste områder.

Or. en

Ændringsforslag 30
Sven Giegold

Forslag til forordning
Kapitel II - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner i den forebyggende del af 
stabilitets- og vækstpagten

Sanktioner og incitamenter i den 
forebyggende del af stabilitets- og 
vækstpagten

Or. en
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Ændringsforslag 31
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 3 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -3 (ny)
Fælles euroobligationer

1. Der indføres fælles euroobligationer i 
euroområdet med henblik på at styrke 
overholdelsen af stabilitets- og 
vækstpagten og forbedre konvergensen og 
koordineringen af den økonomiske 
politik.
De udstedes enten som afløsning for
eksisterende nationale obligationer til 
markedsprisen og/eller med et nedslag 
eller udstedes i stedet for 
statsobligationer.
Disse fællesobligationer anvendes især til 
ombytningstilbud med et passende 
nedslag i forbindelse med projekter til 
afvikling af statsgæld og især i 
forbindelse med den europæiske 
stabilitetsmekanisme.
2. Deltagelse i udstedelsen af 
fællesobligationer skal være afhængig af 
tilslutning til den ændrede stabilitets- og 
vækstpagt, og Rådet træffer afgørelse 
herom efter anbefaling fra 
Kommissionen.
3. Fællesobligationerne kan opsamle 
indtil 60 % af BNP af de enkelte 
deltagende medlemsstaters nationale 
gæld. Fælles gæld har prioritet frem for 
anden gæld, der er stiftet af de enkelte 
medlemsstater.
4. Udstedelsen af euroobligationerne skal 
være baseret på en robust institutionel og 
administrativ ordning og skal leve op til 
de højeste standarder og den bedste 
praksis hos de virksomheder, der aktuelt 
forvalter statsgælden i medlemsstaterne.
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Or. en

Ændringsforslag 32
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, retter en 
henstilling til en medlemsstat om at træffe 
de nødvendige tilpasningsforanstaltninger i 
tilfælde af en vedvarende eller særlig 
alvorlig og væsentlig afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik, jf. artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1466/97, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen, medlemsstaten at deponere 
et rentebærende beløb. Afgørelsen anses 
for at være vedtaget af Rådet, medmindre 
det med kvalificeret flertal beslutter at 
forkaste forslaget inden for en frist på ti 
dage, efter at Kommissionen har vedtaget 
det. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
293, stk. 1.

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 4, retter en 
henstilling til en medlemsstat om at træffe 
de nødvendige tilpasningsforanstaltninger i 
tilfælde af en vedvarende og særlig 
alvorlig og væsentlig afvigelse fra en 
forsigtig finanspolitik, jf. artikel 6, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1466/97, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen og efter høring af 
Parlamentet, medlemsstaten at deponere et 
rentebærende beløb. Afgørelsen anses for 
at være vedtaget af Rådet, medmindre det 
med simpelt flertal beslutter at forkaste 
forslaget. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
293, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 33
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rentebærende deponering, som 
Kommissionen fremsætter forslag om, 
beløber sig til 0,2 % af den pågældende 
medlemsstats bruttonationalprodukt (BNP) 
i det foregående år.

Den rentebærende deponering, som 
Kommissionen fremsætter forslag om, 
beløber sig til 0,01 % af den pågældende 
medlemsstats bruttonationalprodukt (BNP) 
i det foregående år.
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Or. en

Ændringsforslag 34
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 2 kan Kommissionen, efter at 
den pågældende medlemsstat har fremsat 
en begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på ti dage, efter at Rådet 
har vedtaget den i stk. 1 omhandlede 
henstilling, fremsætte forslag om at 
mindske det deponerede rentebærende 
beløb eller om at annullere det.

Uanset stk. 2 kan Kommissionen, efter at 
den pågældende medlemsstat har fremsat 
en begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på 60 dage, efter at Rådet 
har vedtaget den i stk. 1 omhandlede 
henstilling, fremsætte forslag om at 
mindske det deponerede rentebærende 
beløb eller om at annullere det.

Or. en

Ændringsforslag 35
Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Konvergens på skatteområdet

1. Kommissionen udarbejder en række 
lovforslag i en sammenhængende pakke 
inden udgangen af 2011 med henblik på 
at tilvejebringe en fuldt udviklet 
fælleseuropæisk skatteordning for at sikre 
konvergens, god reguleringspraksis og 
fair konkurrence.
2. Pakken skal indeholde:

a) generelle bestemmelser for et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag samt 
minimumssatser for selskabsbeskatning, 
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som gradvist skal øges til 25 %
b) generelle bestemmelser med henblik på 
at øge beskatningssamarbejdet i retning af 
en fuldautomatisk udveksling af 
informationer samt styrke kampen mod 
skatteunddragelse
c) skat på finansielle transaktioner i 
euroområdet
d) koordineret indførelse af miljøafgifter

e) skat på finansielle aktiviteter under 
hensyntagen til institutionens størrelse og 
niveauet for ikkeforsikret kortfristet 
finansiering
f) indførelse af et obligatorisk 
indberetningssystem fra land til land om 
selskabers indtægter og de deraf betalte 
skatter samt automatisk 
informationsudveksling.

Or. en

Ændringsforslag 36
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 6, fastslår, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud i en medlemsstat, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen, medlemsstaten at deponere 
et ikke-rentebærende beløb. Afgørelsen 
anses for at være vedtaget af Rådet, 
medmindre det med kvalificeret flertal 
beslutter at forkaste forslaget inden for en 
frist på ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget det. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
293, stk. 1.

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 6, fastslår, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud eller en uforholdsmæssigt stor 
statsgæld i en medlemsstat, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen, medlemsstaten at deponere 
et ikke-rentebærende beløb. Afgørelsen 
anses for at være vedtaget af Rådet, 
medmindre det med kvalificeret flertal 
beslutter at forkaste forslaget inden for en 
frist på ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget det. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
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293, stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 37
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 6, fastslår, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud i en medlemsstat, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen, medlemsstaten at deponere 
et ikke-rentebærende beløb. Afgørelsen 
anses for at være vedtaget af Rådet, 
medmindre det med kvalificeret flertal 
beslutter at forkaste forslaget inden for en 
frist på ti dage, efter at Kommissionen har 
vedtaget det. Rådet kan ændre forslaget i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
293, stk. 1.

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 6, fastslår, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
underskud i en medlemsstat, pålægger 
Rådet, der træffer afgørelse på forslag af 
Kommissionen og efter høring af 
Parlamentet, medlemsstaten at deponere et 
ikke-rentebærende beløb. Afgørelsen anses 
for at være vedtaget af Rådet, medmindre 
det med simpelt flertal beslutter at forkaste 
forslaget inden for en frist på 30 dage, efter 
at Kommissionen har vedtaget det. Rådet 
kan ændre forslaget i overensstemmelse 
med traktatens artikel 293, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 38
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ikke-rentebærende deponering, som 
Kommissionen fremsætter forslag om, 
beløber sig til 0,2 % af den pågældende 
medlemsstats BNP i det foregående år.

Den ikke-rentebærende deponering, som 
Kommissionen fremsætter forslag om, 
beløber sig til 0,01 % af den pågældende 
medlemsstats BNP i det foregående år.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Alt efter hvor langvarigt og alvorligt
henholdsvis underskuds- og
gældsforholdet er, forhøjes det ikke-
rentebærende beløb med en bestemt 
procentsats. Kommissionen fastlægger 
den nærmere procedure i samarbejde med 
Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 40
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 2 kan Kommissionen på grund 
af exceptionelle økonomiske 
omstændigheder, eller efter at den 
pågældende medlemsstat har fremsat en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på ti dage, efter at Rådet 
har vedtaget sin afgørelse i henhold til 
traktatens stk. 126, stk. 6, fremsætte forslag 
om at mindske det deponerede ikke-
rentebærende beløb eller om at annullere 
det.

Uanset stk. 2 kan Kommissionen på grund 
af exceptionelle økonomiske eller sociale
omstændigheder, eller efter at den 
pågældende medlemsstat har fremsat en 
begrundet anmodning til Kommissionen 
inden for en frist på 60 dage, efter at Rådet 
har vedtaget sin afgørelse i henhold til 
traktatens stk. 126, stk. 6, fremsætte forslag 
om at mindske det deponerede ikke-
rentebærende beløb eller om at annullere 
det.

Or. en
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Ændringsforslag 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 8, konstaterer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger til 
opfølgning af dets henstilling inden for den 
fastlagte frist, træffer Rådet på forslag af 
Kommissionen afgørelse om, at den 
pågældende medlemsstat skal betale en 
bod. Afgørelsen anses for at være vedtaget
af Rådet, medmindre det med kvalificeret 
flertal beslutter at forkaste forslaget inden 
for en frist på ti dage, efter at 
Kommissionen har vedtaget det. Rådet kan 
ændre forslaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 293, stk. 1.

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 8, konstaterer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger til 
opfølgning af dets henstilling inden for den 
fastlagte frist, træffer Rådet på forslag af 
Kommissionen afgørelse om, at den 
pågældende medlemsstat skal betale en 
bod. I overensstemmelse med traktatens 
artikel 153 vil der ikke blive pålagt nogen 
bod, hvis boden vedrører en anbefaling 
angående udbetaling af løn og/eller 
kollektive forhandlinger inden for den 
offentlige sektor. Afgørelsen vedtages af 
Rådet med kvalificeret flertal. Rådet kan 
ændre forslaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 293, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing "Europe" as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’.
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Ændringsforslag 42
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 8, konstaterer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger til 
opfølgning af dets henstilling inden for den 
fastlagte frist, træffer Rådet på forslag af 
Kommissionen afgørelse om, at den 
pågældende medlemsstat skal betale en 
bod. Afgørelsen anses for at være vedtaget 
af Rådet, medmindre det med kvalificeret
flertal beslutter at forkaste forslaget inden 
for en frist på ti dage, efter at 
Kommissionen har vedtaget det. Rådet kan 
ændre forslaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 293, stk. 1.

Hvis Rådet i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 8, konstaterer, at 
en medlemsstat ikke har truffet 
virkningsfulde foranstaltninger til 
opfølgning af dets henstilling inden for den 
fastlagte frist eller givet en udførlig 
forklaring på dette, træffer Rådet på 
forslag af Kommissionen og efter høring 
af Europa-Parlamentet afgørelse om, at 
den pågældende medlemsstat skal betale en 
bod. I overensstemmelse med traktatens 
artikel 153 vil der ikke blive pålagt nogen 
bod, hvis boden vedrører en anbefaling 
angående udbetaling af løn og/eller 
kollektive forhandlinger inden for den 
offentlige sektor. Afgørelsen anses for at 
være vedtaget af Rådet, medmindre det 
med simpelt flertal beslutter at forkaste 
forslaget inden for en frist på 30 dage, efter 
at Kommissionen har vedtaget det. Rådet 
kan ændre forslaget i overensstemmelse 
med traktatens artikel 293, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 43
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. I tilfælde af alvorlig, gentagen eller 
vedvarende overtrædelse af Rådets 
anbefaling kan der trues med fratagelse 
af fremtidige midler fra strukturfondene.
Kommissionen fastlægger den nærmere 
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procedure for fratagelse af midlerne i 
samarbejde med Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 44
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 7 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fordeling af renter og bod Anvendelse af renter og bod

Or. en

Ændringsforslag 45
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De renter, Kommissionen har tjent på de 
beløb, der er deponeret i henhold til artikel 
4, og den bod, der er opkrævet i henhold til 
artikel 5, udgør andre indtægter, jf. 
traktatens artikel 311, og fordeles blandt 
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og som ikke har et 
uforholdsmæssigt stort underskud efter 
traktatens artikel 126, stk. 6, og heller 
ikke er omfattet af en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
ubalancer i den betydning, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. […/…], i forhold til 
disse medlemsstaters respektive vægt i 
deres samlede bruttonationalindkomst.

De renter, Kommissionen har tjent på de 
beløb, der er deponeret i henhold til artikel 
4, og den bod, der er opkrævet i henhold til 
artikel 5, tildeles en permanent 
kriseløsningsmekanisme (Den 
Europæiske Monetære Fond). Indtil en 
sådan fond er oprettet, krediteres 
bodsbeløbene den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet.

Or. de
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Ændringsforslag 46
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De renter, Kommissionen har tjent på de 
beløb, der er deponeret i henhold til artikel 
4, og den bod, der er opkrævet i henhold til 
artikel 5, udgør andre indtægter, jf. 
traktatens artikel 311, og fordeles blandt 
de medlemsstater, der har euroen som 
valuta, og som ikke har et 
uforholdsmæssigt stort underskud efter 
traktatens artikel 126, stk. 6, og heller 
ikke er omfattet af en procedure i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
ubalancer i den betydning, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. […/…], i forhold til 
disse medlemsstaters respektive vægt i 
deres samlede bruttonationalindkomst.

De renter, Kommissionen har tjent på de 
beløb, der er deponeret i henhold til artikel 
4, og den bod, der er opkrævet i henhold til 
artikel 5, udgør andre indtægter, jf. 
traktatens artikel 311, og anvendes som 
støtte til at opnå Unionens langsigtede 
investerings- og beskæftigelsesmål, særlig 
i Unionens fattigste områder.

Or. en

Ændringsforslag 47
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 9 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
[xx]dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft, når der er 
genindført normale økonomiske forhold, 
og når det i kraft af en effektiv regulering 
af finansmarkederne er sikret, at der ikke 
længere spekuleres i statsobligationer.

Or. en


