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Ændringsforslag 7
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. pt

Begrundelse

Konsekvenserne for stabilitetspagten er tydelige. Hvad der er nødvendigt er følgende: 
- stabilitetspagten skal ophæves og erstattes af en reel pagt for beskæftigelse og socialt 
fremskridt;
- en styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed ved at afsætte flere midler til 
strukturfondene og samhørighedsfonden; 
- oprettelse af en solidaritetsfond baseret på indskud fra de euroområde-lande, der har 
overskud på budgettet, med henblik på at støtte de lande, der oplever problemer inden for 
produktion, grundlæggende offentlige tjenesteydelser, jobskabelse og bekæmpelse af 
fattigdom;
- opprioritering af sociale indikatorer, beskæftigelse og rimelige lønninger, social velfærd og 
lige muligheder.

Ændringsforslag 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til direktiv
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 9
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
–
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Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 10
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er nødvendigt, at der bygges på 
erfaringerne fra det første tiår med Den 
Økonomiske og Monetære Unions 
funktion. Den seneste økonomiske 
udvikling har medført nye udfordringer for 
gennemførelsen af finanspolitikker i hele 
Unionen og har navnlig understreget, at der 
er behov for ensartede krav til de regler og 
procedurer, medlemsstaternes 
budgetrammer består af. Især er det 
nødvendigt at præcisere, hvad de nationale 
myndigheder skal gøre for at overholde 
bestemmelserne i protokollen (nr. 12) om 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, der er 
knyttet som bilag til traktaterne, navnlig 
artikel 3.

(1) Det er nødvendigt, at der bygges på 
erfaringerne fra det første tiår med Den 
Økonomiske og Monetære Unions 
funktion. Den seneste økonomiske 
udvikling har medført nye udfordringer for 
gennemførelsen af finanspolitikker i hele 
Unionen og har navnlig understreget, at der 
er behov for ensartede krav til de regler og 
procedurer, medlemsstaternes 
budgetrammer består af. Især er det 
nødvendigt at præcisere, hvad de nationale 
myndigheder skal gøre for at overholde 
bestemmelserne i protokollen (nr. 12) om 
proceduren i forbindelse med 
uforholdsmæssigt store underskud, der er 
knyttet som bilag til traktaterne, navnlig 
artikel 3, og deres forpligtelse til at 
gennemføre de strategier og politiske 
målsætninger, som Det Europæiske Råd 
vedtager.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Nødvendigheden af at etablere en 
stærkere forbindelse mellem stabilitets- og 
vækstpakken, de makroøkonomiske 
instrumenter, de integrerede 
retningslinjer og de nationale 
reformprogrammer ved at opstille dem på 
sammenhængende vis, fordrer udvidet 
sammenlignelighed mellem de nationale 
budgetter, hvad angår offentligt forbrug 
inden for forskellige kategorier, ved hjælp 
af en skabelon, som Kommissionen skal 
udarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 12
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger detaljerede regler 
vedrørende de kendetegn ved 
medlemsstaternes budgetrammer, som er 
nødvendige for at sikre, at proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud er effektiv.

Dette direktiv fastlægger detaljerede regler 
vedrørende de kendetegn ved 
medlemsstaternes budgetrammer, som er 
nødvendige for at sikre 
sammenlignelighed mellem de nationale 
budgetter og virkningen af proceduren i 
forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud og en ordentlig overvågning af 
medlemsstaternes bidrag til de politiske 
målsætninger, de selv har fastsat. 

Or. en
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Ændringsforslag 13
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) analyseordninger med henblik på at øge 
gennemsigtigheden i budgetprocessens 
elementer, herunder bl.a. det mandat, som 
gives til de uafhængige nationale 
budgetmyndigheder eller institutioner, der 
handler på det budgetpolitiske område

f) analyseordninger med henblik på at øge 
gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden i budgetprocessens 
og budgetopstillingens elementer, 
herunder bl.a. det mandat, som gives til de 
uafhængige nationale budgetmyndigheder 
eller institutioner, der handler på det 
budgetpolitiske område

Or. en

Ændringsforslag 14
David Casa

Forslag til direktiv
Artikel 5 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal have numeriske 
finanspolitiske regler, som effektivt 
fremmer overholdelsen af deres respektive 
forpligtelser i henhold til traktaten på det 
budgetpolitiske område. Disse regler 
omfatter navnlig:

Medlemsstaterne skal have numeriske 
finanspolitiske regler, som effektivt 
fremmer overholdelsen af deres respektive 
forpligtelser i henhold til TEUF på det 
budgetpolitiske område, men samtidig 
tillader handlefrihed til at foretage 
offentlige investeringer, der bidrager til 
gennemførelse af EU's vækst- og 
beskæftigelsesmål. Disse regler omfatter 
navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 15
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. -1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen udarbejder en skabelon 
for de nationale budgetter til sikring af 
sammenlignelighed vedrørende det 
offentlige forbrug inden for forskellige 
kategorier.

Or. en

Ændringsforslag 16
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastlægger effektive 
mellemfristede budgetrammer med 
bestemmelser om vedtagelsen af en 
finanspolitisk planlægningshorisont på 
mindst tre år for at sikre, at den nationale 
finanspolitiske planlægning følger et 
flerårigt finanspolitisk 
planlægningsperspektiv.

1. Medlemsstaterne fastlægger på 
grundlag af Kommissionens skabelon 
effektive mellemfristede budgetrammer 
med bestemmelser om vedtagelsen af en 
finanspolitisk planlægningshorisont på 
mindst tre år for at sikre, at den nationale 
finanspolitiske planlægning følger et 
flerårigt finanspolitisk 
planlægningsperspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 17
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en angivelse af de offentlige 
mellemfristede prioriteter fordelt efter 
overordnede indtægts- og udgiftsposter og 
offentlige delsektorer, som viser, hvordan 

c) en angivelse af de offentlige 
mellemfristede prioriteter fordelt efter 
overordnede indtægts- og udgiftsposter og 
offentlige delsektorer, som viser, hvordan 
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tilpasningen hen imod det mellemfristede 
budgetmål gennemføres i forhold til 
fremskrivninger baseret på uændrede 
politikker.

tilpasningen hen imod det mellemfristede 
budgetmål gennemføres i forhold til 
fremskrivninger baseret på uændrede 
politikker og hvordan der gøres fremskridt 
hen imod opfyldelsen af Det Europæiske 
Råds politiske målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 18
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft, når normale 
økonomiske forhold er genoprettet og 
efter, at det i kraft af virkningsfuld 
regulering af finansmarkederne er sikret, 
at statsobligationer ikke længere er 
genstand for spekulation.

Or. en


