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Ändringsförslag 7
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. pt

Motivering

Stabilitetspaktens följder är tydliga. Vad som krävs är följande:
– att upphäva stabilitetspakten och ersätta den med en äkta pakt för sysselsättning och 
sociala framsteg, 
– att stärka ekonomisk och social sammanhållning genom ökade anslag till strukturfonderna 
och sammanhållningsfonden,
– att skapa en solidaritetsfond som baseras på bidrag från de av euroområdets medlemsstater 
som har ett budgetöverskott, för att stödja länder som står inför produktionssvårigheter, 
nödvändig samhällsservice, skapandet av arbetstillfällen och utrotande av fattigdom,
– att prioritera samhällsindikatorer, sysselsättning och anständiga löner, social välfärd och 
lika möjligheter.

Ändringsförslag 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till direktiv
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 9
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
–
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Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 10
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är viktigt att utgå från 
erfarenheterna från den ekonomiska och 
monetära unionens första årtionde. Den 
senaste ekonomiska utvecklingen har i hela 
unionen skapat nya problem för 
finanspolitiken och särskilt beslyst behovet 
av enhetliga krav på reglerna och 
förfarandena i medlemsstaternas 
budgetramverk. Särskilt viktigt är det att 
ange vad nationella myndigheter måste 
göra för att följa protokollet (nr 12) om 
förfarandet vid alltför stora underskott som 
är fogat till fördragen, särskilt artikel 3 i 
detta.

(1) Det är viktigt att utgå från 
erfarenheterna från den ekonomiska och 
monetära unionens första årtionde. Den 
senaste ekonomiska utvecklingen har i hela 
unionen skapat nya problem för 
finanspolitiken och särskilt belyst behovet 
av enhetliga krav på reglerna och 
förfarandena i medlemsstaternas 
budgetramverk. Särskilt viktigt är det att 
ange vad nationella myndigheter måste 
göra för att följa protokollet (nr 12) om 
förfarandet vid alltför stora underskott som 
är fogat till fördragen, särskilt artikel 3 i 
detta, samt sina åtaganden gällande 
genomförandet av de strategier och 
finanspolitiska mål som rådet antagit.

Or. en

Ändringsförslag 11
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Behovet av att skapa ett starkare 
band mellan stabilitets- och tillväxtpakten,
makroekonomiska instrument, de 
integrerade riktlinjerna och de nationella 
reformprogrammen genom att presentera 
dem på ett samstämmigt sätt, kräver större 
jämförbarhet mellan de nationella 
budgetarna i fråga om utgifter i olika 
kategorier genom en modell som tagits 
fram av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 12
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I direktivet anges närmare regler för hur 
budgetramverken i medlemsstaterna ska 
vara utformade för att säkerställa ett 
effektivt förfarande vid alltför stora 
underskott.

I direktivet anges närmare regler för hur 
budgetramverken i medlemsstaterna ska 
vara utformade för att säkerställa 
jämförbarhet i de nationella budgetarna 
och ett effektivt förfarande vid alltför stora 
underskott samt en välfungerande 
övervakning av medlemsstaternas bidrag 
till de finanspolitiska mål de själva ställt 
upp.

Or. en

Ändringsförslag 13
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) analysmekanismer för att öka öppenhet 
och insyn i delar av budgetprocessen, bland 
annat mandatet för självständiga 
budgetmyndigheter eller institutioner som 
är involverade i budgetpolitiken,

(f) analysmekanismer för att öka öppenhet 
och jämförbarhet i delar av 
budgetprocessen och budgetens 
utformning, bland annat mandatet för 
självständiga budgetmyndigheter eller 
institutioner som är involverade i 
budgetpolitiken,

Or. en

Ändringsförslag 14
David Casa

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa numeriska 
finanspolitiska regler som effektivt främjar 
att deras respektive skyldigheter enligt 
fördraget iakttas på budgetpolitikens 
område. Dessa ska särskilt omfatta 
följande:

Medlemsstaterna ska tillämpa numeriska 
finanspolitiska regler som effektivt främjar 
att deras respektive skyldigheter enligt 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt iakttas på budgetpolitikens 
område, samtidigt som de ges 
manöverutrymme för strukturella 
reformer som bidrar till att unionens 
tillväxt- och sysselsättningsmål uppnås. 
Dessa ska särskilt omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 15
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt -1 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska ta fram en modell 
för nationella budgetar som föreskriver 
jämförbarhet för utgifter i olika 
kategorier.
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Or. en

Ändringsförslag 16
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas ska inrätta ett 
effektivt budgetramverk på medellång sikt, 
som tryggar införande av en finanspolitisk 
planeringshorisont på minst tre år för att se 
till att den nationella finanspolitiska 
planeringen har ett flerårsperspektiv.

1. Medlemsstaternas ska med 
utgångspunkt i kommissionens modell
inrätta ett effektivt budgetramverk på 
medellång sikt, som tryggar införande av 
en finanspolitisk planeringshorisont på 
minst tre år för att se till att den nationella 
finanspolitiska planeringen har ett 
flerårsperspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 17
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett uttalande om de offentliga 
prioriteringarna på medellång sikt, 
fördelade på större utgifts- och 
inkomstposter och offentliga 
undersektorer, som visar hur korrigeringen 
i riktning mot budgetmålet på medellång 
sikt ska uppnås i förhållande till prognoser 
vid oförändrad politik.

(c) Ett uttalande om de offentliga 
prioriteringarna på medellång sikt, 
fördelade på större utgifts- och 
inkomstposter och offentliga 
undersektorer, som visar hur korrigeringen 
i riktning mot budgetmålet på medellång 
sikt ska uppnås i förhållande till prognoser 
vid oförändrad politik och hur de 
finanspolitiska mål som fastställts av 
rådet ska uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft när de 
ekonomiska omständigheterna har 
återgått till det normala och det genom en 
effektiv reglering av finansmarknaderna 
har säkerställts att statsobligationer inte 
längre är föremål för spekulation.

Or. en


