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Ändringsförslag 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 18
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. pt

Motivering

Konsekvenserna av stabilitetspakten är tydliga. Det är nödvändigt att:

– återkalla stabilitetspakten och ersätta den med en genuin pakt för sysselsättning och 
sociala framsteg,

– förbättra ekonomisk och social sammanhållning genom mer medel från strukturfonder 
och genom Sammanhållningsfonden,

– skapa en solidaritetsfond med bidrag från euroländer med budgetöverskott för att stödja 
länder i svårigheter med att stödja produktion, grundläggande offentliga tjänster, nya 
arbetstillfällen med rättigheter och fattigdomsutrotande,

– prioritera sociala indikatorer, arbete och löner under anständiga villkor, social välfärd 
och lika möjligheter.
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Ändringsförslag 19
Jürgen Klute

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 20
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att effektivisera övervakningen av 
de offentliga finanserna i euroområdet 
krävs ytterligare sanktioner. Dessa
sanktioner bör stärka förtroendet för 
unionens ram för övervakning av 
finanspolitiken.

(3) För att effektivisera övervakningen av 
de offentliga finanserna i euroområdet 
krävs ytterligare assistans. Eventuella
sanktioner bör inte skada unionens 
politiska solidaritet eller den sociala 
sammanhållningen i medlemsstaterna. 
Incitament bör stärka förtroendet för den 
monetära unionen och sänka de alltför 
höga kostnaderna för statsskulderna.

Or. en

Ändringsförslag 21
Sven Giegold

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Bestämmelserna i denna förordning 
är helt förenliga med övergripande 
klausuler i EUF-fördraget, nämligen 
artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11, samt med 
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bestämmelserna i protokoll 26 och 
artikel 153.5.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Övervakningen av de offentliga 
finanserna bör dock stödja unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål och bör, 
särskilt under ekonomiska eller sociala 
nedgångar, kombineras med effektiva 
satsningar på att stimulera en hållbar 
tillväxt, skydd och skapande av 
sysselsättning och social sammanhållning 
och samtidigt respektera 
medlemsstaternas särskilda prioriteringar 
och behov.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Sanktioner mot medlemsstater i 
euroområdet inom ramen för stabilitets-
och tillväxtpaktens förebyggande del bör 
skapa incitament för en försiktig 
finanspolitik. En sådan politik bör sörja för 
att de offentliga utgifternas ökningstakt i 
normalfallet inte överstiger en försiktig 
tillväxttakt för BNP på medellång sikt, 
såvida en högre ökningstakt inte ledsagas 

(5) Assistans och incitament för
medlemsstater i euroområdet inom ramen 
för stabilitets- och tillväxtpaktens 
förebyggande del bör garantera en lämplig 
och försiktig finanspolitik. En sådan politik 
bör sörja för att de offentliga utgifternas 
ökningstakt i normalfallet inte överstiger 
en försiktig tillväxttakt för BNP på 
medellång sikt, såvida en högre 
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av ökade offentliga inkomster eller 
diskretionära inkomstminskningar inte 
kompenseras av minskade utgifter.

ökningstakt inte ledsagas av ökade 
offentliga inkomster eller diskretionära 
inkomstminskningar inte kompenseras av 
minskade utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En försiktig finanspolitik bör leda till 
att det medelfristiga målet för de offentliga 
finanserna uppnås och bibehålls. De 
medlemsstater som håller fast vid det 
medelfristiga målet för de offentliga 
finanserna bör därigenom få en 
säkerhetsmarginal gentemot referensvärdet 
för det offentliga underskottet på 3 % av 
BNP, vilket innebär snabba framsteg mot 
hållbara offentliga finanser, och samtidigt 
få finanspolitiskt manöverutrymme, 
särskilt med tanke på behovet av offentliga 
investeringar.

(6) En försiktig finanspolitik bör leda till 
att det medelfristiga målet för de offentliga 
finanserna uppnås och bibehålls. De 
medlemsstater som håller fast vid det 
medelfristiga målet för de offentliga 
finanserna bör därigenom få en 
säkerhetsmarginal gentemot 
referensvärdena för det offentliga 
underskottet på 3 % av BNP och 60 % av 
BNP för statsskulden vilket innebär 
snabba framsteg mot hållbara offentliga 
finanser, och samtidigt få finanspolitiskt 
manöverutrymme, särskilt med tanke på 
behovet av offentliga investeringar.

Or. de

Ändringsförslag 25
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del bör 
incitamenten för en försiktig finanspolitik 
bestå i att en medlemsstat i euroområdet 

(7) Inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del bör 
incitamenten för en försiktig finanspolitik 
bestå i att en medlemsstat i euroområdet 
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som inte genomför en tillräcklig 
budgetkonsolidering måste lämna en 
tillfällig räntebärande deposition. Detta bör 
ske när en medlemsstat, efter en första
varning från kommissionen, fortsätter med 
en politik som även om den inte innebär en 
överträdelse av förbudet mot alltför stora 
underskott är oförsiktig och potentiellt 
skadlig för den ekonomiska och monetära 
unionens smidiga funktion, och när rådet 
därför utfärdar en rekommendation enligt 
artikel 121.4 i fördraget.

som inte genomför en tillräcklig 
budgetkonsolidering måste lämna en 
tillfällig räntebärande deposition. Detta bör 
ske när en medlemsstat, efter en första 
varning från kommissionen, fortsätter med 
en politik som även om den inte innebär en 
överträdelse av förbudet mot alltför stora 
underskott eller alltför stor statsskuld, är 
oförsiktig och potentiellt skadlig för den 
ekonomiska och monetära unionens 
smidiga funktion, och när rådet därför 
utfärdar en rekommendation enligt 
artikel 121.4 i fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 26
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens korrigerande del bör 
sanktioner mot medlemsstaterna i 
euroområdet bestå i en skyldighet att lämna 
en räntelös deposition knuten till ett 
rådsbeslut om fastställande av förekomsten 
av ett alltför stort underskott och en 
skyldighet att betala böter om rådets 
rekommendation till korrigering av det 
alltför stora offentliga underskottet inte 
efterlevs. Sådana sanktioner bör införas 
oavsett om medlemsstaten i fråga tidigare 
har ålagts lämna en räntebärande 
deposition.

(9) Inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens korrigerande del bör 
sanktioner mot medlemsstaterna i 
euroområdet bestå i en skyldighet att lämna 
en räntelös deposition knuten till ett 
rådsbeslut om fastställande av förekomsten 
av ett alltför stort underskott eller en 
alltför stor statsskuld och en skyldighet att 
betala böter om rådets rekommendation till 
korrigering av det alltför stora offentliga 
underskottet eller den alltför stora 
statsskulden inte efterlevs. Sådana 
sanktioner bör införas oavsett om 
medlemsstaten i fråga tidigare har ålagts 
lämna en räntebärande deposition.

Or. de
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Ändringsförslag 27
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) På grundval av ett förslag från 
kommissionen efter en motiverad begäran 
av en medlemsstat i euroområdet bör rådet 
kunna reducera eller upphäva en sanktion 
som införts mot den medlemsstaten. Inom 
ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens 
korrigerande del bör kommissionen också 
kunna föreslå att en sanktion reduceras 
eller upphävs på grund av exceptionella 
ekonomiska omständigheter.

(11) På grundval av ett förslag från 
Europaparlamentet eller på grundval av 
en begäran av en medlemsstat i 
euroområdet bör rådet kunna reducera eller 
upphäva en sanktion som införts mot den 
medlemsstaten. Inom ramen för stabilitets-
och tillväxtpaktens korrigerande del bör 
kommissionen också kunna föreslå att en 
sanktion reduceras eller upphävs på grund 
av exceptionella ekonomiska eller sociala
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 28
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En räntelös deposition bör återlämnas 
när ett alltför stort underskott har 
korrigerats, medan räntan för denna 
deposition och indrivna böter bör fördelas 
bland de medlemsstater i euroområdet 
som inte har ett alltför stort underskott 
och som inte heller är föremål för ett 
förfarande vid alltför stora obalanser.

(12) En räntelös deposition bör återlämnas 
när ett alltför stort underskott har 
korrigerats, medan räntan för denna 
deposition och indrivna böter bör tilldelas 
den permanenta krismekanismen 
(Europeiska valutafonden). Till dess att 
Europeiska valutafonden har inrättats ska 
dessa böter föras till den europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten.

Or. de
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Ändringsförslag 29
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En räntelös deposition bör återlämnas 
när ett alltför stort underskott har 
korrigerats, medan räntan för denna 
deposition och indrivna böter bör fördelas 
bland de medlemsstater i euroområdet 
som inte har ett alltför stort underskott 
och som inte heller är föremål för ett 
förfarande vid alltför stora obalanser.

(12) En räntelös deposition bör återlämnas 
när ett alltför stort underskott har 
korrigerats, medan räntan för denna 
deposition bör användas som stöd för att 
uppnå unionens långsiktiga investerings-
och sysselsättningsmål, särskilt i unionens 
fattigaste regioner.

Or. en

Ändringsförslag 30
Sven Giegold

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktioner inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del

Sanktioner och incitament inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpaktens 
förebyggande del

Or. en

Ändringsförslag 31
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel -3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -3
Gemensamma euroobligationer
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1. Gemensamma euroobligationer i 
euroområdet ska inrättas i syfte att stärka 
efterlevnaden av stabilitets- och 
tillväxtpakten samt förbättra 
konvergensen och samordningen av den 
ekonomiska politiken.
De ska antingen utfärdas för att till 
marknadspris och/eller till underkurs 
ersätta existerande nationella obligationer 
eller utfärdas istället för nationella 
obligationer.
Dessa gemensamma obligationer ska i 
synnerhet användas vid 
utbyteserbjudanden till lämplig underkurs 
i samband med omstruktureringsplaner 
för statsskulder och särskilt inom ramen 
för europeiska stabilitetsmekanismen.
2. En förutsättning för att få deltaga i 
gemensamma emissioner av 
euroobligationer är att den reviderade 
stabilitets- och tillväxtpakten efterlevs och 
ett deltagande ska beslutas av rådet på 
rekommendation av kommissionen.
3. De gemensamma euroobligationerna 
får sammanföra en andel av varje 
deltagande medlemsstats nationella skuld 
som motsvarar maximalt 60 % av landets 
BNP. Den gemensamma skulden ska 
anses vara fordringar med förmånsrätt i 
förhållande till andra skuldpapper som de 
enskilda medlemsstaterna utfärdar.
4. Emission av euroobligationer ska 
baseras på en gedigen institutionell och 
administrativ struktur i enlighet med 
högsta standard och bästa praxis hos de 
organ som idag förvaltar 
medlemsstaternas statsskulder.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet till en medlemsstat riktar en 
rekommendation enligt artikel 121.4 i 
fördraget om att den måste vidta 
nödvändiga anpassningsåtgärder mot 
bakgrund av bestående eller särskilt 
allvarliga och betydande avvikelser från en 
försiktig finanspolitik i den mening som 
avses i artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr 1466/97, ska rådet på förslag av 
kommissionen ålägga medlemsstaten att 
lämna en räntebärande deposition. Beslutet 
ska anses vara antaget av rådet såvida det 
inte med kvalificerad majoritet beslutar att 
avvisa förslaget inom tio dagar från 
kommissionens antagande. Rådet får 
ändra förslaget i enlighet med artikel 293.1 
i fördraget.

1. Om rådet till en medlemsstat riktar en 
rekommendation enligt artikel 121.4 i 
fördraget om att den måste vidta 
nödvändiga anpassningsåtgärder mot 
bakgrund av bestående och särskilt 
allvarliga och betydande avvikelser från en 
försiktig finanspolitik i den mening som 
avses i artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr 1466/97, ska rådet på förslag av 
kommissionen och efter samråd med 
Europaparlamentet ålägga medlemsstaten 
att lämna en räntebärande deposition. 
Beslutet ska anses vara antaget av rådet 
såvida det inte med enkel majoritet 
beslutar att avvisa förslaget. Rådet får 
ändra förslaget i enlighet med artikel 293.1 
i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 33
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den räntebärande deposition som 
kommissionen föreslår ska uppgå till 0,2 %
av den berörda medlemsstatens BNP under
det föregående året.

2. Den räntebärande deposition som 
kommissionen föreslår ska uppgå till 
0,01 % av den berörda medlemsstatens 
BNP under det föregående året.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen, efter en motiverad begäran 
från medlemsstaten i fråga riktad till 
kommissionen inom tio dagar från 
antagandet av den rådsrekommendation 
som avses i punkt 1, föreslå att beloppet av 
den räntebärande depositionen reduceras 
eller att den upphävs.

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen, efter en motiverad begäran 
från medlemsstaten i fråga riktad till 
kommissionen inom 60 dagar från 
antagandet av den rådsrekommendation 
som avses i punkt 1, föreslå att beloppet av 
den räntebärande depositionen reduceras 
eller att den upphävs.

Or. en

Ändringsförslag 35
Sven Giegold

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Skattekonvergens

1. Kommissionen ska lägga fram ett 
sammanhållet paket med 
lagstiftningsförslag före utgången av 
2011 i syfte att tillhandahålla ett komplett 
gemensamt europeiskt skatteregelverk för 
att säkerställa konvergens, god 
lagstiftning och rättvis konkurrens.
2. Paketet ska innehålla:
a) allmänna bestämmelser om en 
gemensam bolagsskattebas och en lägsta 
bolagsskattesats som successivt ska höjas 
till 25 procent,
b) allmänna bestämmelser i syfte att 
förbättra skattesamarbetet i riktning mot 
ett helt automatiskt informationsutbyte 
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och intensifiera kampen mot 
skatteundandragande,
c) en skatt på finansiella transaktioner i 
euroområdet,
d) ett samordnat införande av 
miljöskatter,
e) en skatt på finansiell verksamhet som 
utgår från finansinstitutets storlek och 
nivån på osäkrad kortfristig finansiering,
f) ett införande av ett obligatoriskt 
rapporteringssystem för varje enskilt land 
beträffande bolagsinkomster och inbetald 
bolagsskatt samt av ett automatiskt 
informationsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 36
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat har 
ett alltför stort underskott, ska rådet på 
förslag av kommissionen ålägga 
medlemsstaten att lämna en räntelös 
deposition. Beslutet ska anses vara antaget 
av rådet såvida det inte med kvalificerad 
majoritet beslutar att avvisa förslaget inom 
tio dagar från kommissionens antagande. 
Rådet får ändra förslaget i enlighet med 
artikel 293.1 i fördraget.

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat har 
ett alltför stort underskott eller en alltför 
stor statsskuld, ska rådet på förslag av 
kommissionen ålägga medlemsstaten att 
lämna en räntelös deposition. Beslutet ska 
anses vara antaget av rådet såvida det inte 
med kvalificerad majoritet beslutar att 
avvisa förslaget inom tio dagar från 
kommissionens antagande. Rådet får ändra 
förslaget i enlighet med artikel 293.1 i 
fördraget.

Or. de
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Ändringsförslag 37
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat har 
ett alltför stort underskott, ska rådet på 
förslag av kommissionen ålägga 
medlemsstaten att lämna en räntelös 
deposition. Beslutet ska anses vara antaget 
av rådet såvida det inte med kvalificerad 
majoritet beslutar att avvisa förslaget inom 
tio dagar från kommissionens antagande. 
Rådet får ändra förslaget i enlighet med 
artikel 293.1 i fördraget.

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.6 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat har 
ett alltför stort underskott, ska rådet på 
förslag av kommissionen och efter samråd 
med Europaparlamentet ålägga 
medlemsstaten att lämna en räntelös 
deposition. Beslutet ska anses vara antaget 
av rådet, såvida det inte inom 30 dagar
från kommissionens antagande med enkel 
majoritet beslutar att avvisa förslaget. 
Rådet får ändra förslaget i enlighet med 
artikel 293.1 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 38
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den räntelösa deposition som 
kommissionen föreslår ska uppgå till 0,2 %
av den berörda medlemsstatens BNP under 
det föregående året.

2. Den räntelösa deposition som 
kommissionen föreslår ska uppgå till 
0,01 % av den berörda medlemsstatens 
BNP under det föregående året.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den räntelösa depositionen ska öka 
med en viss procent beroende på längden 
och graden av allvar i förfarandena vid 
underskott och skulder. Kommissionen 
ska i samarbete med rådet definiera det 
exakta förfarande som ska följas.

Or. de

Ändringsförslag 40
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen, till följd av exceptionella 
ekonomiska omständigheter eller efter en 
motiverad begäran från medlemsstaten i 
fråga riktad till kommissionen inom 
tio dagar från antagandet av rådsbeslutet 
enligt artikel 126.6 i fördraget, föreslå att 
beloppet av den räntelösa depositionen 
reduceras eller att den upphävs.

4. Genom undantag från punkt 2 får 
kommissionen, till följd av exceptionella 
ekonomiska eller sociala omständigheter 
eller efter en motiverad begäran från 
medlemsstaten i fråga riktad till 
kommissionen inom 60 dagar från 
antagandet av rådsbeslutet enligt 
artikel 126.6 i fördraget, föreslå att 
beloppet av den räntelösa depositionen 
reduceras eller att den upphävs.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av 
rådets rekommendation inom den 
fastställda tiden, ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att medlemsstaten 
ska betala böter. Beslutet ska anses vara 
antaget av rådet, såvida det inte inom 
tio dagar från kommissionens antagande 
med kvalificerad majoritet beslutar att 
avvisa förslaget. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av 
rådets rekommendation inom den 
fastställda tiden, ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att medlemsstaten 
ska betala böter. Med beaktande av 
artikel 153 i fördraget ska inga böter 
debiteras om de är knutna till en 
rekommendation som rör utfärdandet av 
betalning och/eller kollektiv förhandling i 
den offentliga sektorn. Beslutet ska antas
av rådet med kvalificerad majoritet. Rådet 
får ändra förslaget i enlighet med 
artikel 293.1 i fördraget.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 42
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av 
rådets rekommendation inom den 
fastställda tiden, ska rådet på förslag av 
kommissionen besluta att medlemsstaten 
ska betala böter. Beslutet ska anses vara 
antaget av rådet, såvida det inte inom 
tio dagar från kommissionens antagande 
med kvalificerad majoritet beslutar att 
avvisa förslaget. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

1. Om rådet i enlighet med artikel 126.8 i 
fördraget beslutar att en medlemsstat inte 
har vidtagit effektiva åtgärder till följd av 
rådets rekommendation inom den 
fastställda tiden, eller har gett en begriplig 
förklaring, kan rådet på förslag av 
kommissionen besluta att medlemsstaten 
ska betala böter. Med beaktande av 
artikel 153 i fördraget ska inga böter 
debiteras om de är knutna till en 
rekommendation som rör utfärdandet av 
betalning och/eller kollektiv förhandling i 
den offentliga sektorn. Beslutet ska anses 
vara antaget av rådet, såvida det inte inom 
30 dagar från kommissionens antagande 
med enkel majoritet beslutar att avvisa 
förslaget. Rådet får ändra förslaget i 
enlighet med artikel 293.1 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 43
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Allvarliga, upprepade eller ständiga 
överträdelser av rådets rekommendationer 
kan resultera i varningar om att framtida 
strukturfondsmedel kommer att dras 
tillbaka. Kommissionen ska i samarbete 
med rådet definiera det exakta förfarande 
som ska följa i syfte att återkalla medel.

Or. de
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Ändringsförslag 44
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fördelning av räntor och böter Användning av räntor och böter

Or. en

Ändringsförslag 45
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De räntor som kommissionen uppbär på 
depositioner enligt artikel 4 och de böter 
som drivs in enligt artikel 5 ska utgöra 
andra inkomster enligt artikel 311 i 
fördraget, och ska fördelas bland de 
medlemsstater i euroområdet som inte har 
ett alltför stort underskott enligt 
artikel 126.6 i fördraget och som inte 
heller är föremål för ett förfarande vid 
alltför stora obalanser enligt förordning 
(EU) nr […/…], i förhållande till 
respektive medlemsstats andel av de 
berättigade medlemsstaternas BNI.

De räntor som kommissionen uppbär på 
depositioner enligt artikel 4 och de böter 
som drivs in enligt artikel 5 ska tilldelas 
den permanenta krismekanismen 
(Europeiska valutafonden). Tills en sådan 
fond har inrättats bör böterna gå till den 
europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten.

Or. de
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Ändringsförslag 46
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De räntor som kommissionen uppbär på 
depositioner enligt artikel 4 och de böter 
som drivs in enligt artikel 5 ska utgöra 
andra inkomster enligt artikel 311 i 
fördraget, och ska fördelas bland de 
medlemsstater i euroområdet som inte har 
ett alltför stort underskott enligt 
artikel 126.6 i fördraget och som inte 
heller är föremål för ett förfarande vid 
alltför stora obalanser enligt förordning 
(EU) nr […/…], i förhållande till 
respektive medlemsstats andel av de 
berättigade medlemsstaternas BNI.

De räntor som kommissionen uppbär på 
depositioner enligt artikel 4 och de böter 
som drivs in enligt artikel 5 ska utgöra 
andra inkomster enligt artikel 311 i 
fördraget, och ska användas som stöd för 
att uppnå unionens långsiktiga 
investerings- och sysselsättningsmål, 
särskilt till förmån för de fattigaste 
regionerna i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den […] 
dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft när 
normala ekonomiska omständigheter 
råder igen och när en effektiv reglering av 
finansmarknaderna säkerställer att 
statsobligationer inte längre blir föremål 
för spekulation.

Or. en


